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Het is mij eene diep gevoelde behoefte bij de voltooiing

van dit proefschrift dank te betuigen aan allen, die op

eenigerlei wijze tot mijne vorming hebben medegewerkt.

Allereerst aan U, Hooggeleerde van Veen! Ik blijf U
erkentelijk voor het onderwijs, dat ik van U mocht ont-

vangen en voor de groote welwillendheid mij steeds bewezen.

Ook U, Hooggeleerde Cannegieter, hoogleeraar vanwege

de Nederlandsche Hervormde Kerk, zeg ik hartelijk dank

voor hetgeen ik van U mocht leeren.

Hoe gaarne had ik mij bij deze gelegenheid gericht tot de

Hoogleeraren Lamers, Valeton, Baljon, van Leeuwen,

van wie niet één meer in leven is. Met diepen weemoed

noem ik hier de namen van mijne leermeesters, aan wie

ik zooveel verschuldigd ben. Een dankbare hulde zij hunner

nagedachtenis gebracht

!

Hebben de jaren genomen, zij hebben ook gegeven.

Ik denk aan IJ, Hooggeleerde van Leeuwen, en aan U,

Hooggeleerde Noordtzij. Hebt dank voor de vriendelijke

wijze, waarop U den doctorandus, die uw leerling niet was,

zij t tegemoet gekomen.

Bovenal is het mij eene aangename taak, U, Hooggeleerde

Yissciier, Hooggeschatte Promotor, mijne oprechte erkente-

lijkheid te betuigen voor de zorg, waarmede Gij het oog
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hebt laten gaan over mijn arbeid en voor Uwe onvermoeide

hulpvaardigheid. Tot grooten dank hebt Gij mij verplicht

door de vele nuttige wenken, mij gegeven en door de

opmerkingen, mij medegedeeld uit den schat Uwer kennis,

— bovenal door Uwe bezieling, waaraan ik het, naast God,

te danken heb, dat ik, trots vele moeielijkheden, leerde

volharden en dit werk kon ten einde brengen.

Buiten den kring der academie mag ik U niet vergeten,

Dr. A. W. Bronsveld, die steeds bereid waart mij vriendelijk

te helpen en voor te lichten.

De behulpzaamheid van het personeel der Bibliotheca

Regia en die van het Centraal-Bureau voor Statistiek kan

ik niet dan hoogelijk prijzen.

Mijn laatste woord is aan U, mijne vrienden, en aan U
mijne ambtgenooten, die in de ontvangst van dit boek het

bewijs moogt zien, dat ik U niet vergeet, doch dankbaar

waardeer.

Moge God ons doen arbeiden tor zegen voor anderen en

voor ons zeiven, bovenal tot Zijne eer.



I N L EI DING.

In hooge mate verdient het verschijnsel van den

zelfmoord ieders belangstelling, want, hoe paradoxaal

het klinken moge, ook met betrekking op dit veelszins

lugubere onderwerp, geldt Goethe's woord:

«Greift nur hinein in 's volle Menschenleben

!

wo ihr 's packt, da ist 's interessant.»

Reeds op zichzelve beschouwd ib doelbewuste dooding

van eigen leven eene daad, die zich uit velerlei oögpunt

als een gewichtig probleem voor ons stelt. De vraag

naai' de motieven en in verband hiermede naar de

psychopbysische constitutie van hem, die zelfmoord

pleegt, doet in beteekenis niet onder voor die naar het

zedelijk karakter dezer daad. Heeft de mensen 't recht,

zich naai' believen het leven te benemen ? Zijn er om-

standigheden, waarin hij mag zeggen:

«Quand on a tont perdu et qu'on n'a plus d'espoir,

La vie est un opprobre et la mort un devoir»?

Of heeft Shakespeare de rechte snaar getroffen,

toen hij zijn Hamlet op de lippen legde:

Dal

nooit de Eeuw'ge zijn onwrikbaar boog gebod

gericht had tegen zelfmoord b
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Is deze daad bewijs van hoogen moed of verraadt zij

integendeel juist gemis aan zedelijke veerkracht en

ware zielesterkte ?

«Te zijn of niet te zijn, ziedaar de vraag.

Is 't eed'ler voor den geest, de slingersteeneri

en pijlen van het nijdig lot te dulden

of 't hoofd te bieden aan een zee van plagen,

en, door verzet, ze te enden? Sterven, — slapen,

niets verder; — ?»

De belangrijkheid van ons onderwerp wordt echter

in niet geringe mate verhoogd, doordat het verschijnsel

van den zelfmoord, verre van de optelsom te zijn van

verschillende individueele feiten, die in geen enkel opzicht

in betrekking staan met elkaar, zich juist openbaart

als een sociaal phsenomeii, dat in het nauwste verband

staat met het karakter van ons moderne leven.

Op ontroerende wijze doet de statistiek zien. van

hoe vele duizenden zelfmoorden opgave wordt gedaan.

Natuurlijk is het aantal, dat geregistreerd wordt,

slechts een deel van het totaal der gevallen, daar uit

den aard der zaak meer zelfmoord gepleegd dan in de

of'ficieele gegevens vermeld wordt.

De buitengewoon hooge zelfmoordfrequentie in onzen

tijd is eene aanklacht tegen onze' cultuur, die, hoevele

weldaden zij ook biedt, onder hare glansen zooveel

ellende en wanhoop verborgen houdt.

De cijfers, die de statistieken ons geven, vertoonen

zulk een gelijkmatig en constant karakter en wijzen

op zulk een rythrnisch verloop, dat wij gedwongen

worden, te zoeken naar sociale factoren, die op dit

droeve verschijnsel een overwegenden invloed hebben.
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Dit onderzoek doet een diepen blik slaan in de donkere

zijden van het moderne leven.

Na het stellen eener diagnose kan bet niet zonder

nut zijn, te zoeken naar een therapie. De zelfmoord

is zeker naai* waarheid de peilschaal van het maat-

schappelijk geluk goheeten ]
). Kon dus het zelfmoord-

kwaad op eenige wijze gestuit worden, dan zou dit

medewerken tot verhooging van liet waarachtig volks-

welzijn.

Wij ontveinzen ons geen oogenblik de vele moeilijk-

heden, die de behandeling van dit onderwerp met zich

mede brengt en stellen ons dan ook niet voor, dat wij

op de vele vragen, die hier rijzen, een antwoord

geven kunnen. Wanneer echter deze arbeid mag
dienen, om het zelfmoordverschijnsel eenigszins beter

te doen verstaan, rechtvaardiger te doen beoordeelen

en tot krachtiger bestrijding er van op te wekken,

zal hierin eene bevrediging gegeven zijn, die de de pijn

vergoedt, bij ons opgewekt door de lezing van zoovele

donkere bladzijden uit menig levensboek.

l) Dr. Siegenbeek van Heukelom, De zelfmoord als peil-

schaal van het maatschappelijk geluk, in De Gids, Jan. 1899.





HOOFDSTUK I.

GESCHIEDENIS DER ZEDELIJKE WAARDEERING

VAN DEN ZELFMOORD.

i





§ 1. De zelfmoord in de classieke oudheid.

Hoewel in menig opzicht verduisterd en verzwakt,

leefde toch in de antieke wereld het besef, dat de mensch

niet eigenmachtig over zijn leven had te beschikken.

Het natuurlijk gevoel deinsde terug voor de daad, waarbij

de door goddelijke macht bepaalde natuurorde op ge-

welddadige wijze werd verbroken 1
). Bovendien veroor-

deelde de Griek den zelfmoord als vergrijp tegen den

Staat 2). In Athene werd de rechterhand van den zelf-

moordenaar afgehouwen en afzonderlijk begraven 3
). In

Thebe werd het lijk zonder de gebruikelijke godsdienstige

ceremonie en zonder dat de familie er bij tegenwoordig

was, verbrand 4
). Op Cyprus liet men zelfs het lijk

onbegraven liggen 5
).

1) Vgl. L. Schmidt, Mhik der alten Griechen, Berlin, 1882,

II, S, 85.

2) Ar is tot. fflh. Nic. V, 11.

3) Aeschines, adv. Ctes. 244 'Eccp Tig avx^v dicc%()rïa?]Tcu, rijy

%t"lQU Ti]V TOVTO 7ZQ<x£ct(SUV %(OQtg TOV (SlÜ^UVOg O-dTTTOfAff.

4) Arist. by Zenob. Cent. VI, 17, ed. Leutscb.

5) Dio Chrysost. Or. 4, 14, ed. Teubner, waar gehandeld

wordt over drie wetten, die Demonassa aan de bewoners van Cyprus

zou gegeven hebben.
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Herodotus verhaalt, dat de Spartaan Aristodemus, die

zich bij Plataea had doodgevochten om een vroegeren

smaad uit te wisschen, na afloop van den strijd als de

dapperste in dat gevecht werd geroemd. Toch werd hij

van staatswege niet als zoodanig geëerd, omdat hij was

geweest ^^ovXó^vog cpccptQwg aitoftuvHv" v
).

Geen grafschrift mocht de gedachtenis aan den zelf-

moordenaar levendig houden 2
). Aan herinneringsmaal-

tijden mocht zijn naam niet worden genoemd 3
). -Toen

eens onder de meisjes van Milete een zelfmoord-epidemie

was uitgebroken, werd besloten, dat hare lijken, naakt

en nog met den strop om den hals zouden worden

ten toon gesteld, zoodat anderen van navolging werden

afgeschrikt k
).

Helder en ongeschonden was dit besef geenszins. Toen

met den eerbied voor de goden de schuchterheid, om in

den loop ,der natuur verandering te brengen, week, werd

eveneens het oordeel over den zelfmoord gewijzigd 5
). Ook

de verwerping, die in de wetten naar voren trad, was slechts

relatief. Consequent de gedachte vasthoudend, dat het

leven den Staat toebehoorde, moest men er toe komen den

1) Herod. IX, 71.

2) PI at o, Legg. IX. Cap. 12, p. 873 C.

3) Artemid. Onirocr. I, 4.

4) GelliuB, Noct. AU. XV, 10.

Plutarch. yvv. ccq(t. p. 249. B. C.

5) Theognis (vs. 425 v.v.) acht het 't beste niet geboren te

worden ; daarna is het 't verkieselijkste vroeg te sterven. Hij geeft

den raad, om aan een leven van armoede een einde te maken

door zich in zee te storten (vs. 173 vv.). Ook Herodotu s weet

uit de ellende van het bestaan maar ééne verlossing, den dood.

Herod. 7, 46.
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zelfmoord als geoorloofd te beschouwen, zoo slechts de

toestemming van den Staat werd verkregen. Inderdaad

schijnt hier en daar zulk een reglementeering van

den zelfmoord te zijn toegepast. Op het eiland Ceos

moest men zijn besluit tot zelfmoord aan de overheid

mededeelen 1
). In het door Grieksche kolonisten gestichte

Massilia gaf de Raad het van staatswege bewaarde

vergif aan ieder, die voldoende beweegredenen tot zijn

daad kon blootleggen 2). Tegen het einde der 4° eeuw

hield de rhetor Libanius redevoeringen, waarin hij de

bepalingen, die in Athene van kracht waren met be-

trekking tot den zelfmoord, vermeldt.

In de achtste redevoering, laat hij een man, die zich

dooden wil, het volgende zeggen tot den Senaat: »Ik

sta voor u, beschermd door de nuttigste wet, die, zooals

uit de volgende woorden blijkt, in mijn voordeel pleit:

Is het leven u tot een last, sterf dan, wie gij ook zijt.

Zijt gij in rampen gedompeld, drink den gifbeker. Drukt

u veel lijden, ga weg en sterf. Laat de ongelukkige zijn

ellende bekend maken, laat de senaat hem 't gif over-

reiken, het droevig lot zal weldra een einde hebben» 3
).

Hoe spoedig de gronden, waarop men liever wilde

sterven dan leven, voor voldoende werden verklaard,

blijkt uit dezen raad, volgens Libanius aan een levens-

moeden gierigaard gegeven : « Toon uw ingevallen gelaat,

bericht dat gij aan een ongeneeslijke ziekte lijdt, dat ge

kinderen hebt verloren of uw vermogen))'1

).

1) Val. Max. 2, 6, 8.

2) Val. Max. 2, 6, 7.

3) Libanius. Orat. VIII {thqÏ mvLag) ed. Foerster, 1903.

4) Libanius. Orat. X. Vgl. ook Orat. VI, IX, XI, XII.
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Ook de Grieksche wijsbegeerte begint met den

zelfmoord als een ongeoorloofde daad te beschouwen.

Het oordeel van Socrates leeren wij kennen uit Plato's

beroemden dialoog over de onsterfelijkheid der ziel 1
).

Rustig heeft Socrates, op den dag van zijn dood, zich

neergezet, omringd door zijn vrienden. Hij spreekt de

gedachte uit, dat ieder, die naar waarheid den naam

van wijsgeer wil dragen, hem, den stervende, zoo spoedig

mogelijk volgen moet. Echter mag niemand zich geweld

aandoen. Als Cebes dit niet begrijpt, vraagt Socrates

hem, of hij nimmer den Pythagoreër Philolaus heeft

hooren spreken over dit punt. Na een ontkennend ant-

woord gekregen te hebben, gaat Socrates voort: het zal

u vreemd toeschijnen, dat de stelling — het is den mensch

beter te sterven dan te leven — niet voor sommigen,

doch voor alle menschen en alle tijden geldt, terwijl

het anderzijds toch den mensch niet vrij staat zich zelf

deze weldaad te verschalïen, maar hij een anderen wel-

doener moet afwachten. Als Cebes dit glimlachend toe-

stemt, spreekt de meester: het is mogelijk, dat dit u

dwaas voorkomt. Toch heeft het redelijken grond. Wat
over dit onderwerp in de geheimleer wordt gezegd, n.1

,

dat wij menschen op een wachtpost staan, dien wij niet

eigenmachtig mogen verlaten, schijnt mij een diepzinnig

woord. Het lijkt mij zeer juist, dat de goden onze be-

hoeders en verzorgers zijn, wij hun eigendom. Wanneer

een uwer slaven zich doodde, zonder uw toestemming,

zoudt gij toornig zijn en, als ge kondet, hem straffen.

Uit dit gezichtspunt bezien, is het redelijk, dat gij u

zelf niet doodt, alvorens de godheid u hiertoe noodzaakt

1) Plat o, Pkaedo, cap. 5 v.
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en ge in een geval verkeert als waarin ik nu ben."

Onder dit laatste verstaat Socrates alleen het doodvonnis,

dat de veroordeelde op gezag van den rechter en dus

van den Staat, aan zich zelf moet voltrekken.

Met de «geheimleer » waarvan Socrates spreekt, bedoelt

hij die der Py th agor eërs l
). Zij veroordeelden den

zelfmoord op religieuse gronden. Volgens Cicero verbood

Pythagoras, zonder bevel der godheid het leven te

verlaten 2
). Wat onder dit «bevel» verstaan moet worden,

wordt duidelijk uit hetgeen Euxitheus leerde. Volgens

dezen Pythagoreër vertoeft de ziel in het lichaam als

in een kerker. Het staat niemand vrij eigenmachtig de

ziel te bevrijden. De godheid bepaalde, dat zij, die niet

wachten, tot zij worden afgelost, zullen vervallen in

meerdere en heviger smarten. Alleen wanneer men een

zeer hoogen ouderdom bereikte, mocht men zich over-

tuigd houden, dat de bevrijding der ziel overeenkomstig

het bevel der godheid was 3
). Krachtiger nog dan zijn

meester bestrijdt Philolaus den zelfmoord. Op symbo-

lische wijze, gelijk de Pythagoreërs gewoon waren zich uit

te drukken 4
), zegt hij met betrekking tot den zelfmoord:

1) In Plato's geschriften worden nooit de Eleusinische mysteriën

aangeduid met den naam van ^dnÓQQrjza\ Zie de aanteekening van

Stallbaum bij p. 62 B.

2
)
Cicero, de Senect., 20 : „vetat Pythagoras inj ussu imperatoris,

id est dei, de praesidio et statione vitae decedere".

3) Athen., Deipnos. 4, 157, ed. Casanbon: xccl difi7iao&cu zóv

iïtöv, cbg, ei pij [itvovtiiv éni zovzoig écog av ixwv avzovg At/tffl, nXt

06i xai fiêl^ooiv ipneaovpTcci zózt Xvpcctg .... póvov zt xbv

tv zó) yf\oa ftavazov dönaaicog ttqoigzccg&cu, TWitigpivovg zr\v

dnókvöiv zijg ij-iv^ijg ptza zijg zwv avq'küv ylyvto&ai yvw^iijg.

4
) di atpiyfiazcw Xtyav.
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aOp den weg naar het heiligdom mag men niet om-

keeren om hout te splijten». De stelling van Pythagoras,

dat men zich wel lasten opleggen, doch die niet van

zich afwerpen mag, past hij toe op het leven. De krachten

zijn den mensch gegeven, niet tot vernietiging, doch tot

behoud van het leven L
).

Ook Plat o verwerpt den zelfmoord. Al brengt volgens

dezen wijsgeer alleen de dood «in de weide der waar-

heid, in de wereld der ideën» 2
), zoo mag toch de mensch

zelf zijn levensdraad niet afsnijden. Hij moet het oogen-

blik afwachten, waarop de godheid hem bevrijdt 3
). Na

in het negende boek der Wetten gesproken te hebben

over de straffen voor de moordenaars, vraagt hij 4): »En

welke straf zal voldoende zijn voor hem, die zijn naasten

en vertrouwdsten vriend, n.1. zich zelf doodt? Voor hem,

die op gewelddadige wijze ingrijpt in de bestemming

van het lot? Zoo de staat gebiedt zich te dooden, of

zoo een onvermijdelijk lot er toe dwingt, of bittere

1) Olymp. in schol, ad Plat. PJiaed.

(fl>th)Xaog) ê'Xeyt yay dmóvxi tig itoóv ov dtl ini<5TQt\pct6&ai

xai tv ódw fit) <s%l£tiv £vXcc — i'X'tytv öè xai dXXcog, /er/ i^dytiv

iccvióv' öióri Ilv&ayÓQtiov nagdyyeXfioc fii] dnovi&tvat, aXXd

ÖVVtTZlTl&iVCU ftdQTJ' TOVTiOTl (iV^inQdlTUV Tfj £ct)#, OVX (XVTl

ngdrTtiv dé .

2) O v i n k, Grieksche Wijsbegeerte, Amsterdam, 1906, blz. 74.

3) „Zoolang wij leven zullen wij, naar het schijnt, slechts dan

het kennen 't dichtst nabij zijn, als wij, zoo veel mogelijk is, niets

met het lichaam gemeen hebben en wij ons met zijn natuur niet

vervullen, doch ons reinigen van haar, toog <*v ó d'tös ocvrög dnoXvoi]

ijpdg' — Plato, Phaedo, Cap. 11.

4) Plato, Legg. IX, Cap. 12, p. 873 C.
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armoede en schande wanhopig maken, is het iets anders;

— doch wanneer de daad voortkomt uit onmannelijke

zwakheid en lafheid, begaat de dader een onrecht tegen

zich zelf. Ue godheid weet, welke reinigingen en be-

grafeniswetten dan gelden moeten. De naaste verwanten

moeten zich hierover laten inlichten door de des-

betreffende wetten en de uitleggers daarvan, en naar

hun bevelen handelen. Zulke zelfmoordenaars moeten

in een eenzaam graf gelegd worden, waarin geen ander

begraven wordt. Zij zullen in alle stilte worden weg-

gedragen naar die plaats, die in den omtrek het meest

woest en onvruchtbaar is. Op het graf mag. geen zuil

staan met een opschrift of met hun naam».

Beslister dan Plato is Aristoteles in zijne beschou-

wing. Deze «vorst aller denkers» blijft niet staan bij de

op zichzelf staande daad, doch ziet den zelfmoord in

organischen samenhang met het leven, waarvan deze

handeling het eindresultaat is. «Menschen» — zoo schrijft

hij — «die zich aan vele misdaden hebben schuldig

gemaakt, haten eindelijk zichzelf en het leven
;

zij dooden

zich, om zoo hun innerlijken onvrede en den haat hunner

medemenschen te ontgaan» !
). Bij de bespreking van

de deugd der dapperheid trekt hij te velde tegen de

meening, in zijne dagen reeds meermalen verdedigd,

als zou zelfmoord getuigen van moed. Het tegenover-

gestelde is, volgens Aristoteles, waar. «Geen moed,

doch zwakheid en lafheid beweegt den mensch, de

bezwaren van armoede, de smart der onbeantwoorde

1) Ethic. Nicom. 9, 4. (vgl. Ethic. Eudem. 3, 1).
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liefde te ontgaan» 1
). Op de vraag, die Aristoteles zich

stelt, tegen wien de zelfmoordenaar onrecht pleegt, laat

zich het antwoord gemakkelijk raden door hem, die zijn

ethiek kent. De mensen is een „nofarixóv £a>o*>'\ Pleegt

dus iemand zelfmoord, dan doet hij niet allereerst onrecht

tegen zichzelf. Hij lijdt immers vrijwillig. Het onrecht

echter wedervaart den Staat, aan welken het leven der

burgers behoort. Zoo de overheid in zekere gevallen ge-

bood zich te dooden, zou zelfmoord plicht zijn. De Staat

gebiedt dit echter niet en daarom doet deze goed de

zelfmoordpoging te straffen en den zelfmoordenaar met

smaad te overladen 2).

In de bloeiperiode der Grieksche wijsbegeerte be-

schouwde men dus den zelfmoord als verwerpelijk, ook

al werd hij in sommige bijzondere gevallen veront-

schuldigd 3
).

't Is merkwaardig, dat in de nu volgende periode,

waarin, volgens Zeiler, «das gemeinsarne ist jedes Nach-

lassen der wissenschaftlichen Productiviüitv) k
) ook het

1) Ethic. Nicom. 3, 11. Tö iïano&vriöxiiv ytvyovra niviav

t] tQtOTa i} ti "kvntjQOv ovx dvdytiov, aVka ^naXKov dtiXov. cff.

3, 9, Ethic. Eudem. 3, 1.

2) Ethic. Nicom. 5, 11.

3) Dit laatste geldt ook voor Aristoteles.

In zijn „Ethik der alten Griecheu" merkt Schmidt terecht

op: „in dem er (Arist.) so den Selbstmord in einem einzelnen

Falie lediglich entschüldigte, erkennt er gerade eine Verwerflich-

keit als algemeine Voraussetzung". Aristoteles verontschuldigt

n.1. in een brief aan Antipater de daad van een grijzen balling,

die nergens opname vindt, en eindelijk besluit zich te dooden.

(Apud Demetriwni, negl tq^Tjv. § 233).

4) Zeiler, Philos. der Griechen, 2° Aufl., ï. III. Abt. I. 818.
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zedelijk oordeel over den zelfmoord verslapt. Reeds bij

de zoogenaamde eenzijdige Socratici is dit op te

merken. Volgens de Cynici was het voor den ver-

standige plicht te sterven: «Doe één van beide, jaag

naar verstand of naar den strop» *), zoo luidde hun

raadgeving. Di ogen es vindt het zwakheid en over-

dreven liefde tot het leven, als Antisthenes, smartelijk

ziek zijnde, zich niet dooden wil 2
). In hoogen ouderdom

berooft Diogenes zich van het leven. Op zijn grafzerk

stond: «Gij alleen weest den stervelingen een onaf-

hankelijk makende levensbeschouwing en een gemakke-

lijken weg door het bestaan» 3
).

Ook de Cyrenaici rechtvaardigden den zelfmoord.

Hegesias, Aristippus' leerling, droeg den bijnaam «Peisi-

thanatos». Door zijn wegslepende voordrachten, die hij te

Alexandrië hield, werden velen tot zelfmoord bewogen ').

In zijn geschrift
,,

vO dnoxaQteQibp" teekent hij in donkere

kleuren het leven, dat, volgens hem, alleen een dwaas

een goed kan heeten 5
).

In de wijsbegeerte van Epicurus wordt de vraag

naar het al of niet geoorloofde van den zelfmoord

slechts terloops behandeld. Het probleem wordt geëli-

mineerd. De zelfmoord beschouwt hij als den dood,

1) Volgens Plutarchus was dit een grondstelling van

Antisthenes (de Rep. Stoic. p. 1039 E), volgens Diogenes
Laertius een woord van Diogenes Sinopensis (Diogenes
L. 6,24).

2) Diog. L. 6, 18.

3) Diog. L. 77, 78.

4) Koning Ptolemaeus verbood hem meer voordrachten over

dit onderwerp te houden. (Val. Max. 8, 9, 13.)

5) Zie Oio. Tusc. I, 84; vgl. Diog. L. 2, 95.
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die niet begeerd, doch ook niet gevreesd moet worden.

De dood raakt den mensch niet 1
). Ook de zelfmoord

niet. Eenerzijds acht Epicurus liet dwaas, zich het

leven te benemen. Immers het hoogste goed is de lust,

die alleen in dit leven bereikbaar is. Als de dood in-

treedt, vallen de atomen uiteen. Dan is het uit met

alle lustgevoel 2
). De waarlijk wijze zal, ook al steekt

men hem de oogen uit, toch het leven voortzetten. Uit

Seneca's brieven weten wij, dat Epicurus het bespottelijk

vond zich van het leven te berooven 3
), maar tevens dat

op dezelfde gronden, waarop hij het over 't algemeen

afkeurde zich te dooden, anderzijds ook door hem de

zelfmoord werd verdedigd. « Een kwaad is het » — zoo

leert deze wijsgeer — cc om in nooddruft te leven; maar

om onder dwang te blijven leven, er is niets, dat daartoe

dwingt» 4
). De wijze begeert niet de meeste, doch de beste

spijze. Hij zoekt niet het langste, doch het aangenaamste

leven. De wet, die bij de gastmalen der Grieken geldt,

moet ook met betrekking tot het leven van kracht zijn:

öf drinken öf weggaan 5).

Ten onrechte heeft men gemeend 1
), dat Epicurus,

nadat hij veertien dagen onduldbare pijnen had geleden,

zelfmoord gepleegd heeft. Zijn leerling Diodorus echter

*) „nrj&tv TtQÖg ijpag hvcci róv ftócvaxov^ (Diog. L. 10, 124.)

2) De dood is de (iTtqrjaig aia&riaewg (ibid).

3) Senec. Ep. 24, 21.

4) Senec. Ep. 12, 10.

5) Cic. Tusc. 5, 41.

Mihi quidem in vita servanda videtur illa lex, quae in Graecorum

conviviis obtinetur: Aut bibat, inquit, aut abeat. Et recte.

6) Op grond van Diog. L. X. 15.
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snijdt zich, zonder eenigen strijd des gewetens, opgewekt,

de keel afi).

In de Stoïsche w ij sbegeerte wordt verdedigd

,

dat het voor den wijze in bepaalde gevallen noodzake-

lijk wordt zich te dooden. « Socrates zal u leeren te

sterven, als het moet, Zeno zal u leeren te sterven, vóór

liet moet» — heeft Cicero eigenaardig opgemerkt 2
).

Het oordeel van de Stoa over den zoogenaamden

verstandigen uitweg (ivkoyos tfa/w/jj) hangt samen met de

beschouwing over de «indüferente dingen». Het leven is

een dduzcpoQop. Ook de dood is geen absoluut kwaad. Wordt

de wijze genoopt iets onwaardigs te doen, gaat het om
het belang van het vaderland of van zijn vrienden, ver-

keert hij in ondragelijke smarten of lijdt hij aan een

ongeneeselijke ziekte, dan wordt zelfmoord plicht 3
).

Onmannelijke lafheid is het, in die omstandigheden,

uit vrees voor den dood te blijven. Het gaat niet om
de lengte van het leven. Een kort leven kan intensief

rijk zijn aan deugd. Door een enkele daad, als die van

«den verstandigen uitweg» kan aan het leven volheid

1) Seneca, de vita beata, 19. De dood van Diodorus werd

door sommige leerlingen niet in overeenstemming beschouwd met

de beginselen van Epicurus. Zij schreven hem toe aan krank-

zinnigheid. Seneca oordeelt: „eum, beatum ac plenum bona con-

scientia, reddidisse sibi testimonium vita excedentem aetatisque

in portu et ad ancoram actae quietem laudasse."

2) Cicero, Ep. 104, 21: „cuni Socrate, cum Zenone versare :

alter te docebit mori, si necesse est, alter antequam necesse erit".

3) Diog. L. 7, 130. evlóytog ri cpccaiv i^d^eiv êavvóv

TOÏ) (MOV TOP GOCpi>V 'Aai VTléQ 7lCCTQld0£ Y.CX.1 VTTiQ CplXcJP X&V kV

(5/iXii(joii()u yévyrai dX/?jdóvi r\ ttijqwohjii/ rj póaoig dvt&TOi<;-
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en schoonheid worden gegeven. De zelfmoord wordt zoo

de* ontplooiing der zedelijke vrijheid. Gebiedt geen hooger

plicht te blijven, dan zal de wijze de gelegenheid niet

voorbij laten gaan, om den verstandigen dood te sterven.

Hoewel deze ((uitweg» theoretisch tot de zelf((opoffering»

behoort, komt hij toch in de practijk op bewuste levens-

verachting neer.

Zen o, de stichter van de school, hing zich op, toen

zijn vinger brak. Hij zag hierin een wenk om heen

te gaan 1
). Toen Cleanthes, na twee dagen gevast te

hebben, van zijn geneesheer toestemming kreeg om weer

te eten, weigerde hij beslist. Op den weg naar het

doodenrijk wilde hij niet halverwege omkeeren 2
). Ook

Chrysippus, hoewel zijn beschouwingen in eenig

opzicht van de andere Stoïcijnen verschilden, raadde toch

zelfmoord aan, wanneer het doel des levens niet kon

worden bereikt 3
). Epicurus en de Stoa, hoezeer zij

elkander bestreden, stemden hierin overeen, dat zij in

menig geval den zelfmoord als geoorloofd beschouwden.

Merkwaardig is het, dat de Stoïcijnen alleen den wijze het

recht toekenden zich te dooden. Hij alleen kon beoor-

deelen, of er gegronde redenen waren tot zelfmoord. Ook

bij de Stoïcijnen leefde dus de overtuiging, dat de mensch

niet het eigendom van zichzelf is. Alleen wanneer de

wijze in overeenstemming met de «rede» handelde, werd

zijn dood geprezen. Later heeft de Stoicijn Epictetus

uitdrukkelijk er op gewezen, dat men zich alleen op

1) Diog. L. 7, 28.

2) Diog. L. 7, 176.

3) Plut. de Rep. Stoic. p. 1039 ed. Bernardakis.
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de wenk der godheid en met verstand mocht dooden l
).

Grooten invloed hebben deze beschouwingen uitge-

oefend op de Romeinen. De eerste Grieksche wijsbegeerte

die te Rome ingang vond, was die van Epicurus. In

duizenden harten vond deze zinnen-bekorende philosophie

weerklank. Lucretius schilderde met al de dichterlijke

welsprekendheid, die deze begaafde Epicurist bezat, de

nietigheid van het leven. Hij vindt het dwaas, het bestaan

voort te zetten, als de beker der vreugde ledig is.

«Waarom» — zoo vraagt hij — «maakt ge, indien het

leven u tot last is, er liever geen einde aan ?» 2
)

De Stoa echter schoot het diepst wortel in den

Romeinschen geest. Seneca en Marcus Aurelius

hebben den «verstandigen uitweg» gepredikt, met zulk

een enthousiasme, dat zelfs de eerste den naam van

«zelfmoordapologeet» verkreeg. Met instemming haalt

Seneca een ongenoemden vriend — wellicht Attalus —
aan: «Wat beteekent het leven? Slaven leven en dieren

leven! Wie het dus vervelend vindt om nog langer te

loopen in den tredmolen van het leven, dat één eindelooze

k
) tov &tov atj^aipopTog tb dpccxhyTixóp. — Vgl. Arrian. ad

Epict. 1, 9.
"
Av&Qoonoi èndé^cead'e tóp O-tóp, otccp txnpog (sq-

[ir\vr[ aal dnoltfarj tipag TatjTijg rijg vn^Qtaiag, tót dnoXvtad't

TtQÓg olvtÓv.

2) Lucretius, de rerum nat. III, 940, v.v.

Quid tibi tantopere'st, mortalis, quod nimis aegris

Luctibus indulges? quid morteni congeuiis ac fles?

Naui si grata fuit tibi vita anteacta priorque,

Et non oinnia pertusum congesta quasi in vas

Conimoda perfluxere atque ingrata interiere,

Cur non, ut plenus vitae conviva, recedis

Aequo animoque capis securam, stulte, quietem ?
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repetitie is van eten, slapen en zingenot, hij doode zich

gerust. Behaagt u het leven, leef; zoo niet, vertrek

daarheen, vanwaar gij gekomen zijt» 1

).

Krachtig bestrijdt hij allen, die op verkeerde wijze de

vrijheid beperken, door het recht tot zelfmoord den

mensch te ontzeggen. Het eenige, wat in dit leven niet

beklagenswaardig is, bestaat hierin, dat niemand ver-

hinderd wordt het bestaan te eindigen. Er is slechts één

ingang in het leven, de uitgangen zijn vele. Hierin staat

de mensch hoog boven de dieren, dat geen macht

hem tegen zijn wil in het leven kan behouden 2). Van

alle zijden staan vele korte wegen tot de vrijheid open.

« Laten wij de godheid danken », zoo roept hij uit, «dat

zij niemand dwingt in het leven te blijven: «calcare

ipsas necessitates licet

»

3
).

De beperkingen, die de oude Stoa stelde, zijn hier

metterdaad weggevallen. Wel beproeft S ene ca nog

onderscheid te maken tusschen gevallen, waarin zelf-

moord wel, en die, waarin hij niet ^gerechtvaardigd is 4
).

1) Senec. Ep. 77, 6. Zie vooral den 55" en 70n brief, waaruit

wij 't volgende aanhalen : Stultus, qui doloris causa vivit ....
Sapiens vivit, quantum debet, non quantum potest. Cogitat

seniper, qualis vita, non quanta sit . . . . Citius mori vel tardius

ad rem non pertinet ; bene mori aut male, ad rem pertinet. Bene

antem mori, est effugere male vivendi periculum . . Quemad-

modum navem eligam navigaturus et domum habitaturus, ita mortem

utique, qua sum exiturus e vita . . . Placet? vive. Non placet?

licet eó reverti unde venisti". Zie ook „de providentia" cap 6.

2) Ep. 76.

3) Ep. 12, 10.

4) Ep. 58, 33 : Morbum morte non fugiam, dumtaxat sanabilem,

nee animo officientein ; non afferam mihi manus propter dolorein.

Sic mori vinei est. Cf. Ep. 70.
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In de practijk is deze grenslijn weggedoezeld. Bene autem

mori est effugere male vivendi periculum.

In woord en daad zijn zoo de Stoïcijnen van den Keizertijd

verdedigers geworden van den zelfmoord. S ene ca zelf

gaf een voorbeeld, toen hij, door Nero ter dood veroor-

deeld, zich met zijn vrouw de aderen liet openen 1
).

Lucanus prijst de zelfmoordenaars als helden, die zich

ten doode overgeven 2
). Musonius geeft den raad de

mogelijkheid om eervol te sterven aan te grijpen 3
). Ook

Marcus Aurelius oordeelt, dat het beter is niet te

leven, dan niet overeenkomstig de rede te leven 4).

In breeden kring vindt de beschouwing ingang, dat

men het leven af mag leggen, gelijk een kleed, als het

niet meer past. Het leven was als een drama De waarde

was niet gelegen in de lengte, doch in 't gehalte 5
).

Natuurlijk weerklonken ook andere stemmen, zooals

te verwachten was onder een volk, welks oude priester-

wetten na een zelfgekozen dood de begrafenis weigerden 6
).

Plinius, de jongere, evengoed als de gehelleniseerde

Oosterling Lu ei anus, hield wel het recht tot zelfmoord

1) Tac. Ann. XV, 62 v.

2) Pkars. 3, 241.

„Proh quanta est gloria genti

Injecisse manuni fatis vitaque repletos

Quod superest, donasse deis!"

3) . Bij Stobaeus, Floril. 7, 24, 25,
c
'Aqttcc& to xala>g

d-no&viiöxeip, ore tl-tan, firj perd [aücqov tÏ> pip dTto&vrjöxêii>

(soi TTCtgfj, to dè xcclég fifjXèTi ed Graisford l. 179.

4) Ant. M. Aur. Eïg tavTÖv, 10, 32 — 2v \kóvov xoivov

prjxéTt £fji>, ei pij ToiovTog t'm}, vergel. 10, 15.

- 5) M. Ant. XII, 36.

6} Serv. ad Am. XII, 6Ó3.
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vast, doch beschouwde hem als een schrikkelijk einde 1
).

De Neo-Platonici wisten voor lijdenden een beteren

weg. Zij moesten zich reinigen om in zedelijke grootheid

toe te nemen. Plotinus waarschuwde voor zelfmoord,

omdat de ziel daardoor gedoemd werd steeds bij het

lichaam te toeven 2
). Toch achtte hij hem niet onder alle

omstandigheden verwerpelijk. Bij naderende krankzinnig-

heid oordeelde hij 't beter zich te dooden, daar in dat

geval de weg tot zedelijke zelfvolmaking afgesloten was 3
).

De invloed dezer Neo-Platonici woog niet op tegen

dien van Epicureërs en Stoïcijnen, wier beschouwingen

tot practische verheerlijking van den zelfmoord leidden.

In een tijd, toen de energie was verdoofd, de edelste

impulsen waren verlamd, ongehoorde weeldezucht en

lichtzinnige verkwisting de hartader van het Romeinsche

volksbestaan aantastten, werd de zelfmoord gepredikt

als een weg van ontkoming uit alle ellende. Wie zich

den invloed indenkt van deze beschouwing in een maat-

schappij, aangetast door het machtige ziekteproces der

demoralisatie, verwondert zich niet over het hooge

percentage zelfmoorden, dat het Piomeinsche keizerrijk

leverde.

Hoe de gangbare opvatting zich wijzigde, blijkt bij

vergelijking van een dichter uit den tijd van Augustus

1) Epp. 1, 22.

2) Macrobius {ln Somn. Scip. I, 13) verklaart, dat Plot in us' .

meening aldus was: „exitu eoacto animam circa corpus magis

vinciri; et revera ideo sic extortae animae diu circa corpus

eiusve sepulturam vel locum, in quoiniecta manns est, pervagantur".

Zie Plotin. Etmead,!,^: ntQi i^aycoyrjg.

3) Plotin. Emiead. I, 4, 7 en 8 : ne^i tvdaifiovlag.
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en uit de periode der Flavii. Vergilius laat nog in de

onderwereld afzonderlijk wonen wie, ofschoon niet door

eigen schuld, tot zelfmoord kwamen 1
). iVIoge het waai'

zijn, dat hij hier geen eigen overtuiging uitspreekt, dan

is het toch een verbreide volksmeening, die hij tot ons

brengt. Maar in het gedicht van Valerius Flaccus, een

eeuw later, worden de vader en moeder van den held,

die zich het leven hebben benomen om de wraak des

konings te ontgaan, naar de oorden der gelukzaligen

geleid 2
).

Dichters en geschiedschrijvers stemden overeen in den

lof voor Cato en Lucretia. In Rome beschouwde men
het als een deugd zelfmoordenaar te worden 3

). Met

praal en pracht werden de lijken der zelfmoordenaars

bijgezet onder algemeene deelneming. De oneervolle

begrafenis was gansch en al vervallen. De oude wetten

verloren hare kracht. Reglementair werd bepaald, dat

de testamenten der zelfmoordenaars zouden gelden en

hun alle eer mocht worden bewezen 4
).

Bij dit onderzoek bleek, dat in de antieke wereld het

besef leefde, dat het ongeoorloofd was zichzelf te dooden.

Hoewel niet onvoorwaardelijk, verwierp men toch den

zelfmoord als een onnatuurlijke daad, die indruischte

1) Ameid., VI, 434—437.

2) Val. Flacc. Argon. I, 827 vv.

3) Dio. Ca ss. bij Mai, Exc. Vat. p. 207: axm uniti]»

pofii^tad-cu T') uvTÓ^tiQU ytviti&ui.

4) Digest. 49, 1, 1: „eius bona, q ui sibi ob aliquod admissum

flagitium mortem eonscivit . . . fiseo vindicantur; quodsi id taedio

vitae aut pudore aeris alieni vel valetudinis alicuius impatientia

admisit, non inquietabuntur, sed suae successioni relinquuntur".
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tegen den «conatus essendi», waardoor alle levende

wezens in hun bestaan trachten te volharden. Ook als ver-

grijp tegen de staatsgemeenschap, aan welke de individu

behoorde, werd hij afgekeurd. Bovendien wees men er

op, dat de weg tot zelfontwikkeling door zelfmoord werd

afgesneden. Ook de Stoïcijnen, hoewel hunne beschou-

wingen tot practische zelfmoordverheerlijking leidden,

gevoelden, dat het eigendomsrecht over 't leven niet

aan den mensch, doch aan een ander behoorde. Hiervoor

legt krachtig getuigenis af het feit, dat volgens Stoïsche

beschouwing de «wijze» moest weten «overeenkomstig

de rede» te handelen, als hij zich doodde; bovenal

bewijst dit het „roi; freov otjfiuipovTo^
1

van Epictetus.

Een wenk der Godheid was noodig.

Het besef, dat het eigendomsrecht over het leven

niet den mensch behoort, was echter verduisterd.

Relatief verwierp men in de antieke wereld den

zelfmoord.

Tot een absolute veroordeeling is men niet kunnen

komen.



§ 2. De zelfmoord in het licht der Christelijke religie.

Het behoeft geen verwondering te wekken, dat de

Christelijke religie in staat is gebleken de ziekelijke

neiging, die in de antieke wereld zoovele slachtoffers

maakte, schier volkomen te beteugelen. Overal waar zij

ingang vond, moesten levensmoeheid en onverschilligheid

omtrent het aardsche bestaan als van zelf wijken.

Een gansch andere waardeering des levens bracht

het Christendom, dat uit en voor het eeuwige en onzien-

lijke leeft en dientengevolge ook het menschelijk leven

«sub specie aeternitatis» ziet. Op zooveel hooger prijs dan

waarop het ooit in de classieke oudheid gesteldis, wordt

het in het licht der openbaring geschat, omdat hier de

mensch beschouwd wordt als te zijn: «beeld Gods». Hij

is niet ontstaan door toevallige samenvloeiing van atomen,

niet autochthonisch uit de aarde opgekomen, doch «naar

Gods gelijkenis geschapen» 1
). Hierin ligt de hooge voor-

treffelijkheid van zijn leven boven dat van plant of dier,

waarvan het, bij alle overeenkomst, toch wezenlijk onder-

scheiden is. Wel houdt de Christelijke religie rekening

met de onloochenbare feiten van zonde en schuld door

i) Gen 1 : 26, 27. Gen. 9 : 6. 1 Cor. 11:7. Jac. 3 : 9.
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te leeren, dat de mensch zijn natuur heeft verdorven

en zich heeft beroofd van de uitnemende gaven, waar-

mede hij eertijds was versierd. Maar al heeft hij het

beeld Gods in engeren zin verloren, de trekken van dat

beeld in ruimeren zin zijn gebleven. De mensch is niet

opgehouden mensch d. i. zedelijke persoonlijkheid te zijn.

De grondslag van het beeld Gods, de geestelijke aard

van den mensch, die met zedelijke en redelijke ver-

mogens is toegerust, is gebleven. Niet alleen in de ziel,

doch ook in het lichaam, als haai' orgaan en werktuig,

schittert dit beeld uit. Het lichaam is voor den Christen

geen graftombe, geen kerker, welken de gevangene

gaarne verlaat, geen onooglijk huis, waarin hij zich

schaamt te wonen 1
), doch een tempel des Heiligen

Geestes 2
). De diepste grond, waarop in het Christendom

zelfmoord als ongeoorloofd wordt veroordeeld, ligt dan

ook hierin, dat ieder, die zichzelf doodt, het leven

verwoest van een mensch, die «Gods geslacht» 3
) is.

Vergrijp tegen een menschenleven is vergrijp tegen de

Majesteit van Hem, Wiens «beeld» door deze daad

wordt aangerand.

In verband met zijn geheel eenige bestemming, acht

de Christen het plicht zijn leven zoo hoog mogelijk te

achten en het zorgvuldig te bewaren. Zich van roeping

en verantwoordelijkheid bewust, weet hij, dat het aardsche

1) Epicurus {diss 131): Tb ow^a [ièv xoipbv ngog ra £(bcc'

o Xó/og dé nat ij yvóifAij xoivóv ixQÓg rovg fttovg. Plotinus

schaamde zich, volgens zijn biograaf Porphyrius, dat hij in een

lichaam woonde. Vgl. C. B Spruyt, Gesch. der wijsb., Haarlem,

1905, blz. 274.

2) 1 Cor. 3 : 16.

3) Hand 17 : 28.
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bestaan hem als een gave geschonken is, om te jagen

naar het wit, tot den prijs dei' roeping Gods 1

). Met de

hem toebetrouwde talenten moet gewoekerd worden 2
).

Goeddoende mag de Christen niet vertragen 3
), doch hij

moet arbeiden, zoolang het dag is. Bovenal hangt de

gegeven levenstijd onafscheidelijk samen met de voor-

bereiding voor de eeuwigheid Hieruit vloeit van zelf

voort, dat de dagen, die God gesteld heeft, niet eigen-

machtig verkort mogen worden. De levenstaak, waartoe

hij geroepen is, mag de mensch niet moedwillig van

zich afwerpen en den tijd der genade niet verkorten.

Vandaar dat zelfmoord als een diep-onzedelijke daad

verfoeid wordt.

Zelfs het bangste lijden, of de smartelijkste ziekte

mag den Christen nimmer de toevlucht tot zelfmoord

doen nemen. Christus heeft zijn jongeren niet gepredikt,

het leed te ontvluchten, doch leerde hen hun kruis op

te nemen 4
) en Hem na te volgen. Gezondheid en krank-

heid, rijkdom en armoede komen niet bij geval, doch

van Gods vaderlijke hand hun toe. Daarom is het roeping

in tegenspoed geduldig te zijn, wetende, dat alle dingen

medewerken ten goede 5
). Elenerzijds wordt in de

Christelijke religie het lijden in het nauwste verband

gezien met de zonde, anderzijds wordt het gepredikt als

de eenige weg tot heerlijkheid 6
). Daarom moet de Christen

1) Filipp 3 : 14.

2) Matth 25 : 19—29.

3) Gal. 6 : 9.

-4) Luc. 9 : 23.

5) Rom. 8 : 28.

0) Lucas 21 : 2(1.
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ook in de grootste smarten berusten, wetende, dat de

kastijding loutert. God legt den menscb niet te veel op 1
).

Hij geeft kracht om te dragen en wil met de verzoeking

ook de uitkomst geven 2
).

Bovendien weet de Christen, dat hij, die zich het leven

beneemt, het eeuwig recht Gods niet kan ontgaan. Het

is den mensch gezet te sterven, daarna het oordeel 3
).

Voor de vierschaar Gods zal de zelfmoordenaar reken-

schap moeten alleggen, ook voor zijn laatste daad, door

welke hij eigenmachtig den weg tot zedelijke volmaking

afsneed en in Gods eigendomsrecht ingreep. Onder geen

enkele omstandigheid mag dan ook zelfmoord gepleegd

worden.

Deze volstrekte veroordeeling van den zelfmoord heeft

het Christendom gepropageerd, hoewel in de Schrift

nergens over het verwerpelijke van deze daad uitdruk-

kelijk wordt gesproken. Tegen den geest van Gods Woord
druiscbt de zelfmoord echter zóó gansch en al in, dat

bepaalde uiteenzettingen over het onzedelijke van deze

daad overbodig zijn.

In Israël was de bloedwraak aan vaste wetten ge-

bonden. De moord wordt telkens uitdrukkelijk genoemd 4
).

Speciale bepalingen tegen den zelfmoord komen echter in

liet Oude Testament niet voor, evenmin een nadere regle-

menteering, hoe in bepaalde gevallen van zelfmoord

gehandeld moet worden. Hieruit mag men natuurlijk

1) Job 34 : 23.

2) 1 Cor. 10 : 23.

3) ïïebr. 9 : 27. — Oordeel in strafrechtelijke beteekenis. Zie

Bal jon, Grieksch Theol. Woordenboek, sub voce xgloie.

4) Zie Ed. Rielini, Bijb. Woordenboek, art. moord.



niet afleiden, dat in Israël de daad als zedelijk indifferent

werd beschouwd. Integendeel, onverzwakt leefde in het

volk Gods des Ouden Verbonds juist het bewustzijn

van de hooge waarde des levens, omdat het openbarings-

licht het leven deed zien en waardeeren als gave Gods.

De zelfmoord werd in Israël verworpen uit religieuse

motieven. Volstrekte heerschappij over alle dingen, in het

bij zondei' over het leven des menschen, heeft hier God

alleen. In Genesis 9:5 zijn dan ook reeds de gronden

te vinden, waarop de eerbied rustte, welken de Israëliet

koesterde, zoowel voor het leven van anderen, als voor

eigen leven. Het spreekt van zelf, dat het zesde gebod,

„Gij zult niet doodslaan» 1
), dat in het algemeen het

dooden van een mensch ongeoorloofd noemt, ook het

verbod van zelfmoord in zich sluit.

In de verhalen, die ons zelfmoordenaars teekenen,

wordt wel "geen zedelijk oordeel met zoovele woorden

uitgesproken. Toch doen de toonaard, waarin deze zijn

gezet, en de geest, die er uit spreekt, besluiten, dat

zelfmoord beschouwd werd als het diep treurig einde

van den mensch, die onder het oordeel Gods is ge-

vallen 2
).

1) Exod. 20 : 13.

2) In 1 Sam. 31 : 4, 5 lezen wij, dat Sa ul zich in zijn zwaard

stortte (zijn wapendrager volgde zijn voorbeeld), in 2 Sam. 17 : 23,

dat Achitofel zich verhing, in 1 Kon. 16 : 18, dat Zimrihet

paleis boven zich in brand stak. Simson's daad werd door

Augustinus (de cw. dei 1, 21: Quandoquideni non sua sponte

fecit, sed hoe spiritui Dei tribuendum est, qui usus est eo, ut

faceret, quando ille affuit, quod facere non poterat, quando idem

spiritus defuit) en daarna door de oude Christelijke kerk nis
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Ook het latere Jodendom had van zelfmoord een

afschuw. Alleen werden zij, die in den oorlog zich liever

doodden dan te vallen in handen der vijanden, als helden

geprezen. In zulk sterven zag men bewijs van moed en

deugd 1
). Flavius Josephus erkent echter, dat, hoewel

er niets roemvoller is dan te sterven in den strijd,

toch zelfmoord ook dan lafheid is, gelijk het lafheid

van een stuurman zou zijn, indien hij, uit vrees voor

vergaan, zijn schip alvast te pletter liet loopen. In een

op wijsgeerige en godsdienstige gronden rustend betoog

een daad van zelfopoffering verheerlijkt. Hij handelde niet eigen-

machtig, doch gedreven door goddelijke ingeving. Deze opvatting

stemt overeen met Hebr. 11 : 32, waar Siinson gerekend wordt

onder de helden des geloofs. Hij stierf als Nazireër ten goede zijns

volks, dat hij geroepen was te verlossen. Sommigen meenen, dat

Shnson's daad tot de indirecte Selbsttötung gerekend kan worden.

Vgl. Matthias Imhofer, Der Selöslmord, Augsburg 1886,8.57:

„Allein es lasst sich auch behaupten, dass kein Selbstmord, sondern

nur eine indirecte Selbsttötung vorliege. Samson beabsichtigt nicht

die Vernichtung seines Lebens, sondern Eache an seinen und Gottes

Feinden".

1) In 2 Ma cc. 14 : 37—46 wordt verhaald, dat Rhazi s zich

doorsteekt met een zwaard, omdat hij liever „kloekmoedig wil

sterven, dan vallen in de handen der vijanden en smaadheid lijden".

Nog niet doodelijk gewond, springt hij van den muur, trekt daarna

zijn ingewanden uit en werpt die onder het volk. Dan sterft hij

„aanroepende den Heere des geestes en des levens, dat Hij hem

die wilde wedergeven". Josephus prijst P h a s a e 1, die, nadat zijn

handen geboeid waren, tegen een steen liep om zich te dooden en

daarna zich vergif liet toedienen (Flav. Jos. Arch. 14, 13, 10.

De Bello Jud. I, 13, 10). Ook Philo van Alexandrië
verdedigde den zelfmoord van Joden (onder Keizer Caligula)

om zich aan godsdienstige vervolgingen te onttrekken. [De virtut.

ei legat. ad Gaiuw, 581).
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noemt hij zelfmoord eene snoode beleediging van God,

die den drang tot levensbehoud den mensch inschiep.

Hij Avijst er op, dat de mensch zich niet moet inbeelden

het recht Gods te kunnen ontgaan. Een slaaf, die weg

loopt, wordt door zijn meester gestraft. Hoe kan zich

de mensch inbeelden zijn Meester, die tevens zijn hoogste

goed is, te kunnen ontloopen? De gewoonte, om lijken

van zelfmoordenaars tot na zonsondergang onbegraven

te laten liggen, prijst hij. Ook al wordt het bestaan

moeitevol en smartelijk, zichzelf dooden mag de mensch

niet. In groote rampen moet men zich schikken en den

Schepper onderworpen zijn. In dit leven heeft hij een

dure roeping te vervullen 1
).

Het eenige geval, dat 't Nieuwe Testament ons

mededeelt, is dat van Judas 2
). De indruk, welken dit

verhaal wekt, vestigt de overtuiging, dat de wanhoops-

daad van dezen zoon der verderfenis streng wordt

veroordeeld.

In Hand. 16 : '28 roept Paulus den stokbewaarder,

1) De Bell. Jud. III, 8, 5 Josephus had zich met veertig

makkers in een grot verborgen gehouden. Toen Vespasianus
hem ontdekte en overgave eischte, met de belofte, dat allen gespaard

zouden blijven, wilden de kameraden daarvan niet weten. Josephus

hield thans de redevoering, waarin hij zelfmoord ontraadt, op

gronden, aan de Grieksche philosophie ontleend, doch ook naar

Joodsche opvatting hierom: }
.öaoig öi xaO-' iavrcbp luapijaap

al ytiyeg, rovvcop pèv adrjg 8t%êrai rag ipv%ag axoricoTcoog".

2) Matth. 27:5, vgl Hand. 1:25, waar Petrus verhaalt, dat

Judas henenging „tig róv xönov top ïdiop" . De beteekenis van

ïdiog is „overeenstemmend met iemands karakter, natuur, bedoeling",

dus naar het verblijf, aan iemand door God na zijn dood aangewezen.

Baljon, Grieksch Theol. IVoordenb. sub voce ïdiog.
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die het zwaard reeds trekt om zich te dooden, toe:

«Doe u zelf geen kwaad».

Een bepaald verbod tegen zelfmoord komt in het

Nieuwe Testament niet voor. InRom. 14 : 7—9, Efeze

5 : 29, 1 Cor. 6:9 en 29 zijn echter de diepste motieven

uitgesproken, die tot veroordeeling van den zelfmoord

leiden moesten *).

In de eerste tijden van het door Harnack aldus

genoemde «oorspronkelijk Christelijke enthousiasme»

kunnen wij geen systematische uiteenzetting van den

zelfmoord verwachten.

Algemeen was men het over de verwerpelijkheid

van deze daad eens. Werd men genoodzaakt het

leven op te offeren voor de waarheid, dan moest

men moedig als bloedgetuige sterven. Tegen buiten-

sporige begeerte naar het martelaarschap
werd echter ernstig gewaarschuwd. Men moest zich

zelf niet op onbezonnen wijze aanklagen bij de hei-

densche overheid tijdens het woeden der vervolging 2
).

1) Het is begrijpelijk, dat zij, die zich tot taak stelden het

recht tot zelfmoord te verdedigen, op het ontbreken van een verbod

in het N. T. met voorliefde hebben gewezen. John Donné
kwam er toe, „maintaining, that it is even actually allowed on

some occasions by fair implication" (Biatkanathos, London, 1644)

Hume zegt : „it would be easy to prove, that suïcide is as lawful

under the Christian, as it was to the Heathens" [Essay on Siricide,

London, 1785). Zie ook Schopenhauer, Veler den Selbstutord,

B. X. Kap. XIH. (Grothasche Bibl. Stuttgart). Mad. de Staël—
Holstein echter komt tot een meer zuivere conclusie: „mais ne

suffit-il pas, que 1'esprit général de 1'Evangile tende a nous

consacrer la résignation ?" [Bejl. sur le suïcide. Paris, 1814).

2) Het bevel van Trajanu s had milde bedoelingen. Juist echter

door de zachtheid er van, werden sommigen gedreven, zich zelf



Zij, die opzettelijk den dood zochten, werden niet

geprezen 1

).

Justinns, de Christelijke wijsgeer en apologeet, spreekt

met geestdrift over het martelaarschap. Gaarne licht

hij den keizer over de leer en het leven ((ilos Aal uad-rnKxra)

der Christenen in 2
). Juist in de bereidwilligheid, waarmede

zij het leven, zoo dit noodig bleek, opofferden, zag hij

mede het bewijs van de waarheid des Christendoms.

Zich van geen kwaad bewust, mag de Christen, naar

zijn meening, zijn geloof niet verloochenen, wanneer

hij daarover ondervraagd wordt. Hij houdt het voor

gewetenloos, om niet in ieder opzicht de waarheid te

spreken. Immers alleen de waarheid is God welgevallig,

en kan de vijanden bevrijden van alle valsche vooroor-

deelen. Christenen vreezen den dood niet. Ook Justinus

niet, die zelf verwacht als martelaar te sterven 3
). Zelf-

aan te klagen. Ook tijdens Hadrianns schijnen velen zich be-

geven te hebben tot den proconsul Arrius Antoninus om de

martelaarskroon te mogen ontvangen. Tertullianiis doelt op deze

gebeurtenis, als hij den Romeinschen landvoogd Scapula beweegt

van vervolging af te zien. „De Christenen verlangen — schrijft

hij — naar niets liever dan naar het martelaarschap". Na de

geschiedenis, hierboven vermeld, verhaald te hebben, gaat hij

door: „Hoe si placuerit et hic fieri, quid facies de tantis milibus

hominum tot viris ac feminis, omnis sexus, omnis aetatis, omnis

dignitatis, offerentibus se tibi? Quantis ignibus, quantis gladiis

opus erit?" Lib. ad Scapul., c. 5.

1) Ygl. Albert Hauck, RealencyclopiïtUe für prot. Theol.

und Kirche, Art. Martyrer undBekenner, B. XII, S. 49,

(Martyr. d. Polyc. 4: ovx tnaivovfiep roiïg TTQogiói/Tccg txovalcog).

2) A. Harnack, DogmengescMcJde, 3* Aufl. 1894, B. I, S. 465.

3) //po/. II, c. 3. (ed. Pautigny, Paris, 1904).
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moord echter verwerpt hij als gansch en al onver-

eenigbaar met het door God gewilde behoud van het

menschelijk geslacht en de verbreiding der waarheid,

die beide noodig zijn tot verwerkelijking van Gods

Raad. «Opdat echter» — zoo schrijft hij 1) — «niemand

zegge: Doodt gij allen u dan zelf en gaat nu dadelijk

tot God en veroorzaakt ons geen moeite, zal ik ant-

woorden om welke oorzaak wij dat niet doen en waarom

wij daarentegen bij het verhoor zonder vrees belijden.

Wij hebben geleerd, dat God de wereld niet zonder plan

geschapen heeft, d och ter wil] evan het menschelijk geslach t

;

en dat hij vreugde heeft in allen, die Zijn eigenschappen

navolgen, daarentegen een mishagen in ieder, die liet

booze liefheeft in woord of daad. Zoo wij nu allen ons

zelf het leven benemen, zullen wij de oorzaak zijn,

zooveel in onze macht ligt, dat niemand geboren en

in de goddelijke leer onderwezen wordt, of ook dat het

menschelijk geslacht in het geheel niet meer bestaat ; en

door zoo te handelen gaan wij tegen Gods Raad in."

Ook Lactantius ziet in de standvastigheid, waarmede

de Christenen hun geloof getrouw bleven tot in den

l) Apol. II, c. 4. °Oiuag dè prj Tig tïnrf TldpTtg ovv éavrovg

yopwaaprtg TroQtvéöd'e rjdij naga top fttop xetl tjpip noaypaTa

fxr) Ttaoi%tT£ tga) öt r)v airictv tovto ov ngaTTO^ep, %al di r)v

tl~iToc£ó(*tvoi dcpófioog ópoloyovptp. Ovx tïxrj top xóöfiop

utTtotijxipou top d'tóp dtdtdaypê&a, dXV t) dia to dvO'Qcjnnop

yépog' %aineip Th TOig tol itQogópTa avrco ni^ioviiipoig TTQoiyrjtitp

,

dnaoéGxtö&cci dè TOig Ta qavXa dunaZopéPOig tj Xóycp r\ *'(?/cp. Ei

ovp naPTtg iauTovg qopévao^ep, tov pi] ytppfjd-fjpai Tipa xaï

HadrjTtviïrjpai èïg Ta tfaoc didaypaTa rj aal prj eipat to

dpftowntiop yépog, baop iq>' tj^up, aÏTioi iaófied'a, ipapTiop Tij

tov Otov (iovXfj xal aijTol noiovpTtg tap tovto nga^couep etc.
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dood, bewijs voor de goddelijke kracht van het Christen-

dom !). Zelfmoord echter verwerpt hij zoo beslist mogelijk.

Tegenover de philosophen, die de onsterfelijkheid der

zielen loochenden, stelt hij die wijsgeeren, die leerden,

dat de zielen den dood overleefden. Eenigszins dwaalden

zij echter, naar hij meende, juist in datgene, waarin zij een

goed inzicht hadden 2
). «Velen, die vermoedden, dat de

zielen eeuwig waren, hebben de hand aan eigen leven

geslagen, alsof zij naar den hemel zouden verhuizen,

zooals Cleanthes, Chrysippus, Zeno, Empedocles, die zich

in het holle van den nacht in den gloeienden krater van

den Etna wierp ; zoodat men na zijn plotseling verdwijnen

geloofde dat hij naar de goden was gegaan ; en van de

Romeinen Cato, die in zijn geheele leven volgeling was

van Socrates' ij dele philosophie. Democritus had immers

een andere overtuiging. Maar toch heeft hij uit eigen

beweging zich overgegeven aan den dood, het misdadigste

wat men doen kan 3
). Want indien een moordenaar

een misdadiger is, omdat hij een mensch vernietigt,

') ])iv lust. 5, 13. (De Christianorum incrementis et suppliciis)

en 14 (De Christianorum fortitudine).

2) 1. 1. 3, 18. Alii autem contraria his disserunt, superesse

animas port niortem in eo ipso, quod recte sentiebant,

aliquid errarunt.

3) 1. 1. 3, 18. Multi ergo ex iis, qui aeternas esse animas

suspicabantur
,

tamquam in coelum migraturi essent, sibi ipsis

manus intolerant, ut Cleanthes, ut Chrisippus, ut Zenon, ut

Empedocles, qui se in ardentis Aetnae specuin inteinpesta nocte

deiecit, ut, cum repente non apparajsset, abiisse ad deos crede-

retur: et ex Ronianis Cato, qui fuit in omni sua vita Socraticae

vanitatis imitator. Nam Democritus in alia tuit persuasione. Sed

tarnen sponte sua leto caput obvins obtolit Lpse, quo nihil scele-

raiius fieri pot est.
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aan diezelfde misdaad is dan ook hij schuldig, die

zichzelf doodt, omdat hij een mensch doodt. Ja, veel

grooter moet die misdaad geacht worden, welke te

wreken aan' God alleen toekomt 1
). Want gelijk wij in

dit leven niet vrijwillig zijn gekomen, zoo mogen wij

de woning van ons lichaam, ons ter bewaking aange-

wezen, alleen verlaten op het bevel van hem, die ons

in het lichaam heeft geplaatst, om het zoolang te

bewonen, totdat wij er op zijn bevel uit ontslagen

worden 2
). Wordt ons eenig geweld aangedaan, zoo

moeten wij dat gelaten dragen, daar de dood van een

onschuldige niet ongewroken kan blijven en wij een

gi'ooten wreker hebben, aan wien alleen de wrake

onaantastbaar toekomt» 3
). Lactantius meent derhalve,

dat al die wijsgeeren moordenaars genoemd moeten

worden. Ook Cato, die, voordat hij stierf, Plato's boek

over de onsterfelijkheid der zielen las, is door de

philosophie tot deze hoogste misdaad gedreven 4
).

1) Div. Inst. 3, 18. Kam si homicida nefarius est, quia hominis

extinctor est, eidem sceleri obstrictus est, qui se necat, quia

hominem necat. Inio vero maius esse id faeinus existimandnm

est, cuius ultio Deo soli subiacet.

2) 1. 1. 3, 18. Nam sicut in banc vitam non nostra sponte

venimus, ita rursus ex boe domicilio corporis, quod tuendiun nobis

assignatum est, eiusdem iussu nobis recedendnm est, qui nos in

hoe corpus induxit, tamdiu babitaturos, donec iubet emitti.

8) 1. 1. 3, 18. Et si vis aliqua inferatur, aequa mente id ferendum

est, cum extincta innocentis anima inulta esse nonpossit, habeamusque

vindicem magnum, cui soli vindicta integra semper est.

4) 1. 1. 3, 18. Homicidae igitur illi omnes philosophi et ipse

Romanae sapientiae princeps Cato: qui antequam se occideret,

perlegisse Platonis librum dicitur, qui est scriptus de aeternitate

animarum, et ad summum nefas philosophi auctoritate compulsus est.
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De eerste, die een meer afgeronde uiteenzetting van

den zelfmoord geeft, is Augustinus. In zijn hoofdwerk
')

stelt hij tegenover de heidensche beschouwing van den

zelfmoord die der Christenen. De wet luidt: «Gij zult

niet dooden». Dit geldt volgens dezen kerkvader niet

alleen het dooden van anderen, doch ook van zich

zelf2). Ten onrechte zagen de Grieken in dezen dood een

bewijs van dapperheid. Wie den last van een ellendig

leven draagt, is sterker dan hij, die hem van zich

afwerpt 3
). Ook Cato's zelfmoord was zwakheid. Augus-

tinus concludeert dit uit den raad, dien Cato zijn zoon

gaf, n.1. om al het goede te verwachten van Caesar 's

goedertierenheid. Tegenover Cato stelt hij Job — maar

ook Marcus Regulus, die zich liever gewonnen gaf dan

zich te dooden. Christenen, die den waren God eeren,

moeten zich onthouden van eene gruwelijke daad ais

1) Aur. Aug. De civ. Dei 1, 17—26.

2) 1. 1. I, 20. Nam et prohibitos nos esse inteliigendum est, ubi

lex ait: Non occides: praesertiin, quia non addidit, proximnm

tnuni, sicut falsum testimonium cuni vetaret, Falsum, inquit,

testimonium non dices adversus proximum tuum. Nee ideo tarnen

si adversus se ipsum quisquam* falsum testimonium dixerit, ab

hoe crimine se putaverit alienum
,

quoniam regulam diligendi

proximum a semet ipso dilector accepit: quandoquidem scriptum est,

Diliges proximum tuum sicut te ipsum. — Quanto magis intelii-

gendum est, non licere honiini se ipsum occidere, cum in eo,

quod scriptum est, Non occides, nihilo deinde addito, nullus nee

ipse utique, cui praecipitur, intelligitur exceptus. — Non occides,

non alterum, ergo nee te. Neque eniin, qui se occidit, aliud quam

hominem occidit".

3) 1. 1. I, 22. Magis enim mens infirma deprehenditur, <juae

ferre non potest vel duram sui corporis servitntem vel stultam

vulgi opinióneia. Majorque animus merito dicendus est, qui vitam

aerumnosam magis potest ferre quam fugere.

3
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den zelfmoord ; immers druischt hij in tegen de voor-

zienigheid Gods, die zelfs het kwade kan doen mede-

werken ten goede l
). Wie meent door zelfmoord tijdelijke

ellende te ontgaan, bedenke, dat hij, die de hand aan

zijn leven slaat, in de eeuwige ellende komt 2). Heeft men
door schrikkelijke zonden zich schier onmogelijk gemaakt,

dan gebruike men het leven liever tot boetvaardigheid

en verbetering 3
)

.

Zelfs de daad van de vrouwen, die zich doodden om
de schande der onteering te ontgaan, veroordeelt

Augustinus. Eusebius4) en Chrysostomus 5
) hadden

den zelfmoord in dat geval geroemd. Ook Hieronymus6
)

1) 1.1 I, 23, 24. Quanto magis Christiani verum Deum colentes

et supernae patriae suspirantes, ab hoe faeinore teniperabunt.

2) 1. 1. I, 26. Hoe diciimis, nemineni spontaneam mortem si bi

inferre debere, vehit fugiendo molestias temporales ne incidat in

perpetuas.

3) l.L I, 26. Neniinem propter sua peccata praeterita, propter

quae magis hac vita opus est, ut possint poenitendo sanari.

4) Eist. Eccl. 8, 12 (ik raadpleegde „die Kirchengeseh. des Eus.

aus dein Syrischen übersetzt von Eberh. N e stl e, Leipzig, 1901)

Eusebius roemt hier de daad van eene aanzienlijke vrouw, die

met hare dochters in het water springt, als soldaten haar achter-

volgen. Vg. 7, 14—17, waar de zelfmoord beschreven wordt van

eene Romeinsche vrouw, die de tiran Maxentius onteeren wil.

5) Chrysost. de Beren, et Prosdoc. II, 644; de Pelagia virgine

et martyre II, 565—591.

c
>) Comm. in Jon. 1, 12 (Tollite et mittite) Non est enim nostrum

mortem arripere, sed illatam ab aliis libenter accipere. Unde et

in perseeutionibus non Heet propria perire man 11 absque eo, ubi

castitas periclitatur, sed pereutienti submittere.

II, 308. Vgl. Adv. Jovin. I, 26. Quis valeat silentio praeterire

septem Milesias virgines? quae (TaUorum impetu r-uncta vastante
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oordeelde, dat deze daad geoorloofd was, wanneer de

kuischheid in gevaar was. Ambrosius, die zeer enthou-

siast was voor den maagdelijken staat, Meld zelfs een

lofrede op Pelagia 1
). Augustinus echter wijst er

op, dat de kuischheid niet zetelt in het lichaam, doch in

de ziel 2
). Wel wil hij een zacht oordeel over die vrouwen

vellen 3
). Ook verzet hij er zich niet tegen, dat de kerk

haar eerbied bewijst. Maar toch kan hij het niet goed

vinden, den wissen dood te kiezen boven de onzekere

onteering 4
). De daad van Lucretia, door de heidenen

zoo uitbundig geprezen, keurt hij af 5
). Ook al is het, dat

het lichaam verontreinigd wordt, de reinheid des ge-

moeds, de gezindheid des harten kan onbevlekt blijven °).

ne quid indecens ab hostibus sustinerent, turpitudinem morte

fugerunt, exemplura sai cunctis virginibus relinquent.es honestis

mentibus niagis pudicitiam curae esse qiiarn vitani.

1) Be virginibus III.

2) De civ. Bei I, 16: Sic igitur in primes positum atque firmatum,

virtutem qua recte vivitur ab animi sede membris eorporis

imperare, sanctumque corpus usu fieri sanctae voluntatis.

3
) 1.1. I, 16: Ac per hoe et quae se occiderunt, ne quicquam

huius modi paterentur, quis humanus affectus eis nolit ignosci ?

4
) 1.1. I, 18: quanto minus antequam hoe fiat, ne admittatur

homicidium certum , cum ipsum flagitium quamvis alienum adhuc

pendet incertum?

•

r
>) 1.1. I, 19: Hoe fecit illa Lucretia, illa sic praedicata Lucretia

innocentem, castam, vim perpessam Lucretiam insuper interemit.

Proferte sententiam.

fi) 1.1. I, 25: Quod si illa concupiscentialis inoboedientia, quae

adhuc in membris moribundis habitat, praeter nostrae voluntatis

legem quasi lege sua movetur : quanto niagis absquo culpa est in

corpore non consentientis, si absque culpa est in corpore dormientis?

Nullo modo quidem hoe faeiet animus, ut consentiat libidini
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Krachtig bestrijdt Augustinus d e Do natisten, in 't

bijzonder de Circumcellionen, die in een schier onbe-

grijpelijke dweepzucht het aardsche leven minachtten

en den dood begeerden. Zoo buitensporig was deze begeerte,

dat Augustinus spreekt van een dagelijksch spel J
).

Augustinus weigert hun den naam van «martelaar» te

geven. Hij noemt hun zelfmoord een sataniscb sterven,

want: «Wie» — zoo roept hij uit — «kan hen deze

wijze van sterven anders geleerd hebben, dan hij, die

hun hart bezit en onzen Zaligmaker wilde bewegen,

te springen van de tinne des tempels. Indien zij

Christus in het hart droegen, zouden zij zijn verzoeking

weerstaan» 2
) De ware gronden van het martelaarschap

zet Augustinus uiteen. Het is niet genoeg, geweld te

lijden; op de oorzaken komt het aan. Als vervolging

op zichzelf tot martelaar maakte, zou Jezus tevergeefs

aan de woorden: «Zalig zij, die vervolgd worden», hebben

toegevoegd: «om der gerechtigheid wille» 3
).

Deze beschouwing van Augustinus is van groote

beteekenis geweest voor de volgende tijden. De gestrenge

namis suae, aliena libidine concitatae, qui Deo potius eiusque

sapientiae, quam corporis concupiscentiae subiectus est.

1) Ep. ad. Bon. 125 (de correctione Donatistaruni) : Jam vero

per abrupta praecipitia, per aquas et flammas occidere se ipsos

quotidianus ludus fuit.

2) 1. 1 125. Quis autem illos haec docmsse credendus est,

possidens eorum cor, nisi ille qui et Salvatori nostro, ut se de

pinna templi praecipitaret, tanquani de le£e suggessit.

3) Ep. ad. Donat. 108, cf. de patientia Cap. X Alius est

patientiae modus, quo idem ipse animus quaecunque molesta et

gravia in sui corporis passionibus perfert; non sicut stnlti vel

maligni homines propter adipiscenda vana vel scelera perpetrandaj

8ed simt a domino definitum est, propter justi tiam.
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wijze, waarop men in de middeleeuwen den zelfmoord

veroordeelde, is mede te verklaren door den invloed

van dezen ccvader van bet Westersche Christendom»,

die de Christelijke beschouwing van den zelfmoord zoo

klaar uiteenzette en met zooveel kracht verdedigde.

Op het tweede concilie van O r 1 e a n s werd be-

sloten, dat nooit oblaties mochten worden aanvaard voor

zelfmoordenaars 1
). Door deze bepaling werden zij zelfs

niet op één lijn gesteld met misdadigers.

Later werd uitdrukkelijk verboden de namen der

zelfmoordenaars openlijk te noemen; zonder psalmgezang

moesten hun lijken begraven worden 2).

Te Toledo besloot men, dat zij, die in hun poging tot

zelfmoord verhinderd waren, geëxcommuniceerd zouden

worden voor den tijd van twee maanden 3
).

In de boeteboeken werd bepaald, dat men niet zou

bidden voor die uit wanhoop of vrees zich doodden,

wel echter voor hen, die, gekweld door den satan, niet

wisten, wat zij deden. k
)

1) Conc. Anrel II. (anno 533) Cap, 15: „Oblationesdefunctorum,

qni in aliquo crimine fuerunt interempti, recipi debere censemus,

si tarnen non ipsi sibi mortem probentnr propriis man ibus intulisse.",

2) Conc. Bracar. (anno 563) Cap. 16: „Placuit ut hi qui sibi

ipsis . . . quolibet niodo violentam inferunt mortem, nulla pro

illis in oblatione commemoratio fiat, neque cum psalmis ad sepul-

turam eorum cadavera deducantur".

3) Conc. Tolet. XVI (anno 693) Cap. 4 : „Duorum mensium spatie

et a catholicorum collegio et a corpore ac Cbristi sanguine

sacro manebit omnimodo alienus : quia oportet ut per poenitentiae

censuram pristinae reddatur spei atque saluti, qui animam suam

per desperationem conabatur diabolo sociare".

4) Voeuilentiale Valicellanum I, can. 6: „si q nis boino yexatus

est a diabolo et nescit, quid facit et venans se ipsuni occidit, licet,
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De Ca pi tularia van Karei den Groote en Lodewijk

den Vrome regelden nader*, hoe men op particulier

initiatief een laatste eerbewijs den zelfmoordenaar

brengen kon. Alleen „kerkelijke" wijding moest geheel

achterwege blijven 1
).

Paus Nicolaas I antwoordde aan de Bulgaren,

die, pas tot het Christendom bekeerd, hem vragen deden

betreffende de kerkelijke tucht : «Ik antwoord, dat het

lijk van den zelfmoordenaar begraven moet worden

op eene wijze, die geen aanstoot kan geven. Met de

gewone kerkelijke plechtigheden zal de begrafenis niet

mogen geschieden. Indien er iemand is, die door mede-

lijden gedreven, iets wil bijdragen tot meerdere plechtig-

heid, Jaat hem, niet uit eerbied voor den zelfmoordenaar,

maai' naar zijn gevoel handelen. Geen mis echter mag

worden gehouden, want hij heeft niet alleen gezondigd

tegen den dood, maar ook dien dood zelf over zich

gebracht. Want doet hij niet de «zonde tot den dood»,

waarvoor wij naai' het woord van den Apostel niet

zullen bidden (\ Joh. 5 : 16), hij, die in navolging van

Judas zijn eigen moordenaar wordt, op aansporing des

duivels?» 2
).

Ook in het «corpus juris eanonici», dat in de

ut oretur pro ed. Si ve'ro pro desperatione aut pro timore occidit,

non oretur pro eo".

1) Oapituh Garoli Magui ei PU Ludovici. Lib VI, cap. 70: „De

eo, qui semetipsum occidit aut laqueo se suspendit consideratuni

est ut, si quis compaliens velit eleemosynam dare, tribuat, et

orationem in psalmodiis faciat. Oblationibus tarnen et missis ipsi

careant."

2) Nicolai Primi Papae Responsum ad consulta Bulgarorum, cap. 98 :

„De eo, qui se ipsum occidit".
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twaalfde eeuw ontstond, werd volgens deze beginselen

over zelfmoord geoordeeld r
).

In deze bepalingen spiegelt zich het oordeel der

oude kerk over den zelfmoord af. In ongewijde aarde

wei'd het lijk begraven 2
). De oneervolle begrafenis

werd de ezels- of hondenbegrafenis genoemd (sepultura

asinina, canina). De wereldlijke macht steunde de

maatregelen der kerk. De goederen van den zelfmoor-

denaar werden geheel of gedeeltelijk verbeurd ver-

klaard 3
). De medeplichtigen werden op strenge wijze

gestraft. Ook de poging tot zelfmoord werd strafbaar

verklaard 4).

De scholastici behandelen het probleem van den

zelfmoord slechts terloops 5
). De beschouwing over dit

1) Gratianus beslist: „Qui se ipsuru occidit homicida est;

hoe dicimus, hoe asserinius, hoe modis omnibus approbamus:

neminem spontaneain inorteni si bi inferre debere. Caus. XXIII,

Qu. 5, can. 9—12. Eén uitzondering wordt hier gemaakt: „absque

eo, ubi castitas perciclitetur", die echter in het Canonieke recht

weer vervalt. Vgl. A. R. Baas, Levemberooving op verzoek en

zelfmoord, Amsterdam, 1910, blz. 79.

2) Grrimm, Deutsche RecMsalterthümer . 4 C aufl. 1899, II, 326.

Vgl. Baas, Zelfmoord, blz. 75 en 76.

3) Vgl. Baas, 1.1. blz. 76: „Ook de verbeurdverklaring der

goederen schijnt meer en meer gewoonte te zijn geworden".

4) Baas, 1. 1. blz. 79 : „ Bij zoo strenge strafbaarstelling spreekt

het van zelf, dat ook de poging tot zelfmoord en de deelneming

daaraan niet ongestraft bleven".

5) Vgl. Abaelardus, Sic et non
,
cap. 155. Alex. Halesius,

Summa theol., p, III, 9, 34. Hier wordt zelfmoord behandeld

bij de bespreking van het zesde gebod. In sentent. Petri Lomb.
lib. III, dist. 37, dub. 5.
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verschijnsel werd als voltooid gerekend. Iets uitvoeriger

behandelt Thomas van Aquino den zelfmoord in

zijn «Summa totius theologiae».

Handelende over de deugd der gerechtigheid, bespreekt

hij ook den zelfmoord, dien hij om drieërlei redenen

verwerpt. Ten eerste is, volgens den «doctor angelicus»,

zelfmoord in strijd met het allen schepselen ingeboren

streven naar zelfbehoud. Ieder wezen zoekt van nature

zichzelf te bewaren en wederstaat, zooveel mogelijk, de

vernietiging van eigen bestaan. Zelfmoord is tegen de

natuurneiging en dus een zonde tegen den mensch, die

hem pleegt, omdat deze daad ingaat tegen de liefde, die

men ook zichzelf moet toedragen '). Ten tweede doet de

zelfmoordenaar onrecht aan de gemeenschap, waartoe

hij behoort 2
). Op willekeurige wijze mag hij zich niet

aan haar onttrekken en mag in dit opzicht zijn eigen

rechter niet zijn 3
). Ten derde zondigt ieder, die zich

1) Summa 2, 2, 64. Et ideo quod aliquis se ipsum occidat

est contra inclinationeni naturaleni et contra charitatein, qua

quilibet debet se ipsum diligere.

Ad primuni ergo dicendum, quod koniicidiuni est peccatum non

solura, quia contrariatur justitiae, sed etiam quia contrariatur

charitati, quam habere debet aliquis ad se ipsum. Et ex hac

parte oceisio sui ipsius est peccatum per comparationeni ad se ipsum.

2) 1. 1. Secundo, quia quaelibet pars id quod est, est totius. Quili-

bet auteni homo est pars communitatis et ita id quod est, est

communitatis. Unde in hoe quod seipsum interheit, iniuriam

oommunitati facit.

3) 1. 1. Ad secundum dicendum, quod ille, qui habet publicam

potestatem, potest licite malefactorem occidere per hoe, quod

potest de ipso iudicare. Nullus autem est iudex sui ipsius. Unde

non licet habenti publicam potestatem, seipsum occidere propter

quodcunque peccatum: licet tarnen ei se comniittere iudicio aliorum.
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het leven beneemt, tegen God. Het leven is een door

Hem aan den mensch gegeven geschenk. God alleen

heeft het eigendomsrecht er over J

). Over Simson oordeelt

Thomas als Augustinus. Deze richter handelde op bevel

des Geestes 2
).

De christelijke zienswijze, waaraan èri Augustinus èn

Thomas op zulk eene voortreffelijke wijze uitdrukking

gaven, heeft in de Middeleeuwen onbeperkte heerschappij

gevoerd en is van grooten invloed geweest op het leven

der volken. Wel kwamen er enkele gevallen van zelf-

moord voor, doch zeer sporadisch 3
). Naar Lisle's meening

zijn de zelfmoorden, waarvan melding wordt gemaakt,

nog meestal daden, die in krankzinnigheid bedreven

werden *). Onder vrouwen kwamen er zoo goed als in

't geheel geen gevallen van zelfmoord voor 5
). Ter ver-

klaring van deze geringe frequentie moet natuurlijk

gewezen worden op de omstandigheid, dat in de middel-

eeuwen de volken in hun «Jugendkraft» leefden, in

tegenstelling met de Grieken en Romeinen, die, toen

de zelfmoordneiging epidemisch om zich heen greep,

in hun «Greisenaltér» waren. Ook moet het van de

1) 1. 1. Et ideo qui seipsum vita privat, in Deum peccat, sicut qui

alienum servuin interficit, peccat in dominum, cuius est servus'

et sicut peccat ille, qui usurpat sibi judicium de re sibi non

commissa. Ad soluni enim Deum pertinet iudicium mortis et vitae,

secundum illud Deuter. 32 Ego occidani et ego vivere faciam.

2) 1. 1. Nee Sanison aliter excusatur quod se ipsum cum hostibus

ruina domus oppressit, nisi quod latenter Spiritus Sanctus hoe

iusserat, qui per illum miracula faciebat.

3) H. A. Kr o se, Der Seiïstmord, Freiburg, 1906, S. 24.

4) E. Lisle, Du Suïcide, Paris, 1856, p. 415.

5) Th. Masaryk, Der Selöstmord, Wicn, 1881, S. 130.
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hoogste beteekenis worden geacht, dat de individuen

zich gedragen wisten door de gemeenschap. Wijl de

kerk de machtige sociale band was, die allen samen-

snoerde, kon het gevoel van alleen te staan nauwelijks

opkomen. Bovenal was het echter de Christelijke

beschouwing, die den zelfmoord, zoo niet geheel en al,

dan toch vrijwel supprimeerde, dank zij het eeuwig-

heidslicht, waarin zij het aardsche leven doet zien als

een onschatbare gave Gods.



§ 3. De zelfmoord in den nieuwen tijd

De nieuwe tijd wordt gekenmerkt door een krachtig

oplevende drang naar vrijheid. Allerwege komt de

persoonlijkheid des menschen in verzet tegen het traditio-

neel e. Men weigert zich langer te buigen onder het

drukkend gezag eener onfeilbare kerk. Het knellend juk

eener eeuwenoude overlevering wordt van de schouders

geworpen. Na tijden van objectiviteit en autoriteit doet

de individu zijn rechten gelden. Het zelfbesef des geestes

ontwaakt.

Op tweeërlei wijze komt dit individualisme tot open-

baring. In de Renaissance herleeft het classicisme en

daarmede de classieke wijsbegeerte. Dientengevolge roept

zij een persoonlijkheid op, die, het gezag der Scholastiek

verwerpend, in de volle en vrije ontwikkeling van eigen

wezen bevrediging zoekt. In de Reformatie is het de

religieuse persoonlijkheid, die niet langer de van buiten

opgelegde autoriteit der hiërarchie op de consciënties

verdraagt, doch, met terzijdestelling van al wat de

kerk daaraan in den weg had gelegd, de gemeenschap

met God onmiddellijk begeert te ervaren.

Door het in de Renaissance oplevend individualisme

moest wel een gansch ander» 1 waardeering van den
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zelfmoord opkomen dan die van het Christendom.

Echter niet in de Reformatie. Uier werd het individua-

lisme, waartegen het kerkelijk leven der hervormden

een sociaal tegenwicht gaf, getemperd. Aan de Heilige

Schrift werd normatief gezag toegekend. De Reformatie

begeerde, met verwerping dei' hiërarchie en met ver-

breking der traditie, de oorspronkelijke Christelijke

religie weer te doen schitteren. Het beginsel der her-

vorming was het beginsel van het Christendom zelf.

In de beschouwing der Middeleeuwen, waarbij zelfmoord

zoo beslist mogelijk als een onchristelijke daad werd

verfoeid, bracht het Protestantisme dan ook geen

wezenlijke verandering. Alleen drukte het op de be-

handeling van het zelfmoordprobleem eigen stempel.

Niet alleen in de Roomsch-Katholieke, doch ook in

de Luthersche kerk was het verboden den zelfmoorde-

naars een christelijke begrafenis te geven 1
). Luther

noemt de bepalingen, die paus Leo I gaf aangaande

de begrafenis van verachters der sacramenten, «nostrae

ecclesiae mos». Waarschijnlijk doelt hij ook op zelf-

1) Zie Boehmer, (Jus eccl. Prol. Toni. VI), Jus Parochiale IV,

2, 11, ed. Halae Magdeb pag. 219. Op de vraag, aan wie de

kerkelijke begrafenis geweigerd moet worden, luidt hier het

antwoord: „Hoe ergo referunt avró%eiQe<s 3 circa quos distinguunt,

utrum sibi spontaneo motu ex malo proposito, forsan conscientia

delicti, dolorum impatientia mortem intulerunt, an melancholia

aut alia animi impotentia? Priori casu honesta sepultura locum

non habet; sed cadaver a carnifice per fenestras dejectum, in loco

infami conditur et haec sepultura vocatur canina aut asinina.

Posteriori vero casu sepultura in coemeteriis permittitur, ceremoniis

tarnen moderatis, absque ordinaria processione, sine campanarum

pulsu, ita, ut aliquando loco hyinnoruin funebrium, poenitentiales

adhibeantur".



49

moord, als hij in zijn brieven schrijft: «Das Brauch

unserer Kirche ist, dasz wir mit dem, der es hart-

nackig verachtet hat, mit uns im Leben Gemeiftschaft

zu haben, auch wir, wenn er gestorben ist, keine

Gemeinschaft haben, d. h. wir lassen ihn begraben,

wer und wo man will, auszerhalb oder innerhalb des

Kirchhofs. Aber wir mit unsern Schulen gehen nicht

mit, besingen ihn auch nicht, lassen heulen, die ihn

begraben nach dem Worte: lasset clie Todten ihre

Todten begraben 1
)». Hij geeft den raad aan Jonas von

Stockhausen, die door zelfmoordgedachten gekweld werd,,

hard te werken, vroolijk te zijn, den duivel te verachten,

aan God en Christus te denken en zich te troosten.

«Es war» — zoo schrijft hij 2
) — «unserm Herrn Christo

das Leben auch sauer und bitter, noch wollte er nicht

sterben, ohne seines Vaters Willen». Het allerbeste acht

hij, om, zoodra de gedachte aan zelfmoord opkomt,

aanstonds aan iets anders te denken en tot den duivel

aldus te spreken: »Wohlan Teufel, lasz mich ungeheiet:

ich kann jetzt nicht deiner Gedanken warten, ich musz

reiten, fahren, essen, trinken, das oder dasthun; item:

ich musz jetzt fröhlich sein, komm morgen wieder».

Mei anch ton verdedigt krachtig de christelijke be-

schouwing van den zelfmoord bij de behandeling van

Aristoteles' ethiek. Cato noemt hij onrechtvaardig en

wreed, omdat zijn daad indruisente tegen het oordeel

1) Dr. M. Luthers Briefe, Louiser Ausg, XXI, 2. nJn J).

Üyriacus Clerici/, pfarrer in Btrnburg", n°. 2464.

2) Zie den brief van Lu t her: „ Au Jonas von Stockhausen,

Eïauptman zu Nordhausen" en dien „//// des vorigen nut Stochhau-

sms Hausfrau". Louiser Ans#\ X, n°, 1748, n°. 1752 (in T)\\

Marti ns Sammtliche Schriften, St. Louis, 1885).
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der zuivere rede. Hij wijst er op, dat het des christens

roeping is, in lijdzaamheid te dragen wat hem wordt

opgelegd. Wie dat doet, beoefent de ware dapperheid.

Zelfmoord is volstrekt ongeoorloofd, omdat Gods wet

zegt: Gij zult niet dooden 1
).

Calvijn spreekt over zelfmoord in zijn «Institutie».

Bij vergelijking met het hemelsche leven kan het aardsche

bestaan lichtelijk worden veracht. «Nooit echter mag
men het haten, dan voorzoover het ons gebonden houdt

onder de zonde; schoon zelfs ook deze haat niet moet

gekeerd worden tegen het leven zelf 2
). Hoe het leven

ook is, wij moeten bereid zijn er in te blijven naar

den wil des Heeren en mogen niet ongeduldig worden.

Het leven is gelijk een wachtpost, waarop de Heere

ons geplaatst heeft. Wij moeten dien bewaren totdat

Hij ons er van afroept 3
).

1) Enarrat. aliquot libr. Ethicor. Aristot. lib. III in Corpus Ref.

XVI, p. 347, 349 — Iniustus et crudelis est Cato, non fortis, cum

sibi ipsi mortem consciscit, quia contra iudicium rectae rationis

facit. — Inquit antem lex Dei : Non occides. Hae fortitudinis et

tolerantiae descriptiones cognoscendae sunt, quia sine tolerantia

honestiua vitae propositum in tantis difncultatibus humanis retineri

non potest. Ideo de hac virtute toties contionantur divinae litterae,

inxta ülud Hebr. (10 : 36). Necessaria est vobis patientia.

2) Inst» Christ. Relig. ed. Banm, Cunitz en Reuss, 1863. Cap.

XXI, 29 (de vita hominu ChristianiJ in bet Corpus Ref. Vol.

XXI — Odio certe habenda nunquam est, nisi quatenus nos

peccato tenet obnoxios; quanquam ne illud quidem odium proprie

in ipsam convertenduni est.

3) 1. 1. Utcunque sit, nos tarnen ita eius vel taedio, vel odio affici

decet, ut fmem eius desiderantes, parati quoque simus ad arbitrium

Domini in ea inanere, quo scilicet taediuni nostrum sit procul

ab omni murmure et impatientia. Est enini instar stationis, in qua nos

Doininus collocavit, tamdiu nobisconservanda, quoad ille revocaverit.
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Paulus verlangde wel ontbonden te zijn; hij betuigde

echter, om Gods bevel gehoorzaam te zijn, dat hij tot

beide bereid was, om of door zijn dood of door zijn

leven Zijn naam te verheerlijken 1
). Niet ons, doch Hem

komt het toe te bepalen, wat het meest tot Zijn ver-

heerlijking dient 2
). Indien het dus ons betaamt, den

Tleere te leven en te sterven, zoo moeten wij den

termijn van ons leven en van onzen dood aan Zijn wil

overlaten, 3
) Naar aanleiding van Judas' zelfmoord schrijft

deze hervormer: «Zonder dat God zijn hand behoeft uit

te strekken, worden de goddeloozen door hun begeer-

lijkheid misleid, zoodanig n.1., dat zij, nauwelijks hun

wensch verkregen hebbende, zich niet alleen ontdoen

van het gebruik der ij dele goederen, maar er ook zelfs

liever stroppen van maken. Al zijn zij alzoo hun eigen

beulen, omdat zij zichzelf straffen, zij verlichten of

verminderen daardoor de gestrengheid van den toorn

Gods in het minst niet» 4
).

1) 1. 1. Deflet quidem sortem suam Paulus (Roru. 7, 24. Phil. 1, 23),

quod voto suo diutius corporis vinculis alligatus teneatur, et

suspirat ardenti redeuiptionis desiderio. Nihilominus,ut Dei imperio

pareret, paratuin se ad utruuique profitebatur ; uia se id Deo

debere agnoscebat, ut nomeu eius vel per niortem vel per vitaui

glorificaret.

2) 1. 1. Ipsius autem est statuere quid maxime ad gloriam suam

expediat.

3) 1.1. Itaque si Domino vivere ac mori nos decet, eius arbitrio

relinquamus mortis vitaeque nostrae terminum.

4) Joh. Calvini, Comm. in Harmonium Evangelicam, Matth.

27 : 5 (in het Corpus Ref. Vol. XXIII, XXIV,. „Ita quamvis

manum Deus non admoveat, impios tarnen Buae cupiditates tVus-

trantur, ut votorum suorum potiti mm modo se abdicent inanium
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In de 17 e eeuw, toen het gereformeerd protestantisme

den rijpen, mannelijken leeftijd bereikte en zich reken-

schap gaf van eigen levensinhoud, werd de beschouwing

van den zelfmoord meer systematisch uiteengezet.

Amesius antwoordt op de vraag, of het geoorloofd is

zichzelf te dooden, dat daarom zelfmoord zulk een

groote misdaad is, omdat de mensen, die hem pleegt

l e
. ernstig zondigt tegen het gezag van God, die alleen

meester is van het leven, 2e
. tegen de goedheid van God,

wiens gave hij veracht, 3e
. tegen de voorzienigheid Gods,

die hij verstoren wil, 4e
. tegen de liefde, waarmede

ieder ook eigen leven moet bewaren, 5e
. tegen de ge-

rechtigheid, die niet duldt, dat iemand de maatschappij,

waarvan hij deel uitmaakt, naar eigen goeddunken van

een lid berooft, 6e
. tegen den algemeenen natuurdrang

en dus tegen de natuurwet 1
). Deze daad wordt niet

verontschuldigd, als zij geschiedt of om groote rampen

te ontgaan, of om een groot goed te verkrijgen, of om

bonorum fruitione, sed inde potius laquaeos sibi conficiant. Caeterum

quamvis sint sui carnifices, poenam a ae exigendo, nihil de atroci-

tate irae Dei levant aut minuunt.

1) Gr ui lj. Amesii, De Conscientia, Amstelodanii, 1635, 1. Y,

C. XXXI, XI.

Occidere seinitipsum ex intentione directa est inter gravissima

honiicidii peccata. Quia sic faciens 1. graviter peecat adversus

anthoritateni Dei, qui solus est Dominus vitae; 2. Adversus boni-

tatem Dei, cuius tantum beneficium contemnit; 3. Adversus bc-ni-

tatem Dei, cuius ordinem turbare conatur; 4. Adversus charitatem,

qua mon minus tenetur se quam proximum in vita conservare;

5. Adversus justitiam, quae non patitur quenquam remp. et alias

sorietates humanas quarum pars est quisque, membro aliquo ex

arbitrio privétto spoliare; 6. Adversus communem naturae inclina-

tionem, atque adeo legem naturae.
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begane zonden te boeten. Niemand is zijn eigen

rechter 1
).

Wel mag iemand toelaten, dat hij gedood wordt,

hetzij om de straf te ondergaan, hetzij tot verdediging

van het geloof en de eer Gods, hetzij om voor anderen

of voor zichzelf een groot goed te bereiken. Dit is geen

kwaad doen, doch het slechts ondergaan 2
). Ook mag

men zich in zoodanig gevaar begeven, dat de dood er

zeker, hoewel niet bedoeld, het gevolg van is. Zoo mag
een soldaat blijven staan op zijn post, of een bevel

uitvoeren, al weet hij, dat het zijn leven kan kosten 3
).

Zoo bedoelde Simson, dooi' bijzondere ingeving, recht-

streeks de Filistijnen te dooden, niet zichzelf, hoewel

hij voorzag, dat zijn dood zou volgen 4
). Zoo is het

ongeveer 't geval met hen, die 't schip in de lucht laten

springen om niet in de macht der vijanden te komen.

1) 1. 1. Non excusat hoe peccatum, si fiat vel ad vitanda mala

niagna; vel ad magnum bonum consequendum ; vel ex vindieta

propter peccata admissa. Nam neque est idoneus judex quisquam

ad tale quid de semetipso statuendum.

2) 1.1.: Lieitum est tarnen et aliquando justum, ut quis patiatur

se occidi; non prohibendo, cum possit sive sit ad justitiae satis-

faciendum ; sive in defensionen fidei ae honoris Dei ; sive in

magnum bonum aliorum vel pubücum, vel privatum. Hoe est

enim non facere maluni, sed tantum pati.

3) 1.1.: Lieitum etiam aliquando est, exponere se tali periculo

mortis, ex quo certo, sed indirecte, mors est secutura. Sic mi les

potest eonsistere, in statione, aut capesserejussum aliquod imperatoris,

ex quo novit se ista ratione interimendum.

^) 1.1.: Sie Samson (ex singulari instinetu) directe intendebat

Philistaeos occidere, non semetipsum, quamvis praeviderit suani

mortem inde secuturam.

4
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Zij zoeken niet direct zichzelf te dooden, doch den

vijand te bemoeilijken 1
).

Voetius behandelt het probleem in een afzonderlijke

disputatie 2
).

Hij maakt onderscheid tusschen zelfmoord in ruimeren

en in engeren zin. Iemand kan of hiertoe ged wongen

of op toevallige wijze öf in onwetendheid of in verstands-

verbijstering de oorzaak worden van eigen dood. In

zulke gevallen is feitelijk van zelfmoord geen sprake 3
).

Alleen zij, die rechtstreeks en vrijwillig zich van het

leven berooven, zijn zelfmoordenaars 4
). Ook 't plan om

zich te dooden, de begeerte, het verlangen naar deze

daad is zelfmoord. Deze wordt als de «inwendige» gesteld

naast den «uitwendigen» zelfmoord, die plaats grijpt,

als de gedachte zich omzet in de daad 5
).

1) 1.1.: Similis fere est ratio eorum, qui pulvere tormentario

acceiKlunt navem qua feruntur, ne perveniat in liostis possessione.

Non enim direcle intendunt semetipsos occidere, sed hosti incom-

raodare.

2) „De homicidio et laesione sui ipsius". — Deze is te vinden in:

Grisberti Voetii, Select. Map. Theol, Pars IV, n° 21, p. 244,

Amstelodanii apud Joh. Janss a Waesberge, 1667.

3) p. 247, 248 : Significat ergo avroyopioc late niaterialem

quaincunque sui ipsius aut laesioneui aut niutilationeni aut honiici-

dium, quamvis sine crinrine, quae formaliter et proprie non potest

dici avToyovict. Estque ea vel coacta . . . . , vel casualis . . .
.

, vel

per ignorantiam et ralionis defectum . . . . , vel debita ratione ....

4) p. 257: Quicunque directe et voluntario morteia sibi inferunt

tanquaui eausa physica et nioralis, illi sunt avroyóvoi.

5
) ]> 248: Talem avxotyov'iuv dividimus in internam et externam.

Illa est motus primo primus, deliberatio, desiderium, ])roposituni.
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Ook de oorzaken, die tot zelfmoord leiden, worden

verdeeld in uitwendige en inwendige. Tot de eerste

worden gerekend: bedreigingen, gevaren, ook lofredenen

op den zelfmoord en betoogen, waarin deze misdaad

als minder ernstig wordt voorgesteld, voorbeelden van

anderen, de zede. of de gewoonte, inblazingen van den

duivel, aansporingen van slechte menschen 1
).

Onder de ((inwendige» oorzaken 2
) noemt Voetius ten

eerste een valsch waardeeringsoordeel over den zelf-

moord. Hij denkt aan de pseudo-pbilosophemata der

Stoïcijnen in betrekking tot het eervolle van deze daad;

aan de verkeerde meeningen, waardoor menschen als

de Patriciani en Circumcelliones werden geleid; aan de

valsche voorstellingen, die vrouwen als Sophronia en

Pelagia zich over haar vrijwillig sterven vormden ; aan

de dwaze gevolgtrekking, die bijv Cleombrotus trok uit

de leer der onsterfelijkheid door zich te dooden. In de

tweede plaats leidt ij dele eerzucht vaak tot d eze daad.

Ten derde zijn het smart- en vreesaandoeningen, die

er toe drijven zich het leven te benemen. Is er voor

deze affecten geen duidelijke oorzaak aan te geven, dan

is er sprake van melancholie. Hierdoor werden de meisjes

van Milete en tal van monniken, die in de eenzaamheid

droefgeestig geworden waren, tot zelfmoord gebracht.

Smart en vrees hebben echter ook vaak een oorzaak,

1) p. '245 : Externa sunt minae, pericula, encomia aut extenuationea

huius sceleris, aliorum exempla atque adeo carnifex Llle mos au1

eonsuetudo, impunitas, Piaboli suggestiones.

2) p. 245: Öausae internae ad tres classes reduci posstinl el sunt.

1. falsa persuasie seu opinio. '2. vana ei stolida ambitio. 3. affectus

metus et doloris.
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bijv. bij Judas, die in wanhoop zich verhing. Sommigen

dooden zich uit kommer over geestelijke verlating en

aanvechting 1
). Anderen zijn zich bewust van misdaad,

of vreezen voor komende rampen als gevangenschap,

slavernij of schande.

Op de vraag, of de duivelsche ingevingen en ver-

zoekingen tot zelfmoord per se inwendige zelfmoorden

zijn en of hij, die ze ondergaat, er altijd aan toegeeft,

antwoordt Voetius beslist ontkennend 2
).

Ter voorkoming van den zelfmoord moet men liefde

kweeken, zoowel voor eigen als voor anderer leven,

ernstig waken voor zijn lichaam, overeenkomstig het

apostolisch woord den Heere Jezus aandoen en het

vleesch niet tot begeerlijkheden verzorgen 3
). De Staat

kan straffen tegen den zelfmoord uitvaardigen, zooals

in Milete, waar de meisjes, die zich gedood hadden,

naakt en met den strop om den hals werden opge-

hangen. De rechtsbepalingen, die in de antieke wereld

golden met betrekking tot den zelfmoordenaar, de ver-

ordeningen van de concilies gingen van de gedacbte

uit, dat deze misdaad gestraft moest worden.

1) p. 246: Dolor et inetus ex manifesta causa est ex sollicitudine

vel circa aeternarn animae saluteni, vel circa salutem corporis et

status externi. Prior est, vel desperati-mis, ut Jiulae Iscariotae:

vel spiritualis desertie-nis et tentationis.

2) p. 249 : Probl. An diabolicae injectiones et tentationea ad

uvioyovluv per se interna simt avTOtyoviw, et an semper illis

consentiat, qui eas patitur? Neg. utrumque.

3) p. 249: Prophylaeta sunt vel privata vel publiea. Privaéa

simt amor vitae et nostrae et proximi ; arcta ciusdem cara et

enstodia, quae quidem fortitudinï (-liristiauae et praecepto Apostolico

Roman. 13 : 14. non repugnet.
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In zijn Politica ecclesiastica oordeelt Voetius , dat

men met hen, die in krankzinnigheid of in een aanval van

koortswoede de hand aan eigen leven slaan, en die voor

zij sterven teekenen van berouw geven, welwillendheid

moet gebruiken. Zij mogen op de algemeene begraaf-

plaats in alle stilte begraven worden. Dooden zij echter

zich, omdat' zij misdaden op het geweten hebben, en

de schande der straf willen ontgaan, dan heeft de

Staat ontegensprekelijk het recht om zulken een ezels-

begrafenis toe te wijzen, met het doel, anderen af te

schrikken van deze misdaad 1
).

Voor hen, die te lijden hebben onder aanvallen van zeif-

möordneiging, 'weet Voetius drie middelen. Zij moeten

ten eerste de stilte, de eenzaamheid ontvluchten. Ten

tweede is het goed, dat zij de gemeenschap, de bewaking

de vertroosting' en de bemoediging der vromen zoeken.

Ten dei'de moeten zij gedurig lezen of hooren en over-

denken zoowel de redenen, die tegen deze schanddaad

zijn, als de vertroostingen, die gesteld worden tegenover

het verdriet en de tegenheden des levens 2
).

1) . Gisb. Voetii, Polit. Fxcl. Amstelodami, 1666, Lil». III,

Tract. II, De firn. seu sepult. mort. Cap. I, Ad th. 4, quest. 1 :

Kesp. ad. I. quod si in nielancolico delirio, aut in gravissimae

tentationis paraxismo sibi manus intulerint et tarnen antequain

expirarent, signa poenitentiae ediderint, puto tmtixtiai> adhiberi

posse, et tacite in loco publico sepeliri. Sin ex conscientia scelerum

et ad poenae infamiam praeveniendam, seipsos occiderint: negari

non potest, quin politia ad detestationem sceleris et ad aliofl

absterrendos, quo variantibus circumstantiis, sepulturam asini aut

sepulturam in infauii ligno, aut in rogo assignare queat.

2) Disp. de //omicid. et laes. sui ijj.siiis: p. 250: Antidota contra

tentationes, deliberationes et conatue uvioyovlag aunt 1 Paga

silentii, solitudinis, 2 consortium, cnstodia, consulatio et adhortatio
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Zelfmoord is volgens Voetius een ongeoorloofde daad

op grond van Genesis 9 : 5, 7 en liet zesde gebod, waaruit

t Augustinus terecht concludeert, dat hij, die zich doodt,

schuldig is aan moord. In Kfese 5 : 2ü: ((Niemand heeft

ooit zijn eigen vleesch gehaat» wordt de natuurwet door

den Heiligen Geest bevestigd. Ieder geschapen wezen

heeft neiging om zich zelf te bewaren, drang tot levens-

behoud; en wel, zooals duidelijk blijkt, des te sterker,

naarmate het op hooger trap staat 1
).

Tegen dit argument kan men niet inbrengen, dat de

martelaars deze neiging om het leven te bewaren,

uitgeroeid hebben. Integendeel, zij hebben dezen natuur-

drang in onderwerping gebracht aan de hoogere liefde

voor Gods eer 2
). De zelfmoordenaar begaat niet alleen

onrecht tegen zichzelf, tegen zijn natuur en zijn neiging,

maar ook tegen God, tegen den staat, tegen de kerk,

tegen zijn familie en bekenden 3
). Tegen God, want

piorum 3 frequens lectio, auditio et meditatio tuin rationuin quae

infra liuic flagitio, tuin consolationuin quae vitae taedio, niniio

dolori et adversis; iinpatientiae, desertationibus et tentationibus

in genere et in specie opponuntur.

1) p. 251: Éx Ep/ies 5 : 29: Est hae lex naturae ab ipso Spir.

S. per apostolum confirmata .... ut unuinquodque ens ereatum

inclinetur et feratur in bonum et concervationein sui ipsius; et

quidem tanto niagis evidentur, quanto perfectie-rein essentiae

gradum obtinet.

2) p. 252 : Non amittitur sensus, sed Deo subniittitur .... Non

abjicitur ergo illa inclinatio, sed tantum subjicitur altiori amori

gloriae divinae . . .

3) p. 252: Imnianis est injustitia et intensive' et extensive:

Nam injurius est non tantum in 1. seipsum et caritatem qua se

diligere debet: 2. in naturam et inclinationem eius sed et 3 in

Deum 4 im Rempnblicam, et Magistratum 5 in Ecclesiam. 6. in

Jamiliauh et cognatos, affines, etc.



59

tegen Zijn macht, goedheid, gerechtigheid en voorzienig-

heid druischt de zelfmoord in. Hij is de Heer* des Levens

en des doods, die ons in dit leven plaatste en wiens raad

wij moeten uitdienen. Tegenover den staat op de gronden,

die reeds Aristoteles uiteenzette. Behoort iemand, die

zelfmoord pleegt tot de kerk, dan brengt hij niet alleen

schande over zich zelf, doch ook over de Christelijke

leer en de tucht. Door zijn daad veroorzaakt hij den

goeden droefheid, den zwakken geelt hij ergernis, den

vijanden oorzaak tot vreugde 1
). Ook tegenover de familie

handelt de zelfmoordenaar verkeerd. Gewelddadig berooft

hij haar van een lid, terwijl hij al de zijnen met schande

overlaadt en met droefheid en rouw vervult. Hij is

onbarmhartig tegenover zijn huisgenooten, die hij volgens

1 Tim. 5:4 en 8, Efese 5 : '28, 29 juist verzorgen en

onderhouden moet-). Zelfmoord is een daad, die blijk

geeft van ontrouw, van lafheid, van ongeduld en van

ondankbaarheid tegen God en den naaste; als zoodanig

is hij in strijd met het geloof, de hoop, de liefde, de

gerechtigheid, de dapperheid, de wijsheid 3
).

1) p. 253: In ecelesiam, quia si eius aut civis aut fautor sit

tali quali saltem professione, et ipsi ac doctrinae disciplinaeque

Christianae non parvam ignominiae notam inurit, qnantuin in se

est; bonis omnibus dolorem, infirrnis scandalum, hostibus risus et

insultationis oceasionem praebet.

2) p. '253: In faniiliam, quia membrum forte et primarium,

visceribus eius violenter eripit, suos o'mnes ignominia, dolore et

luctu implet, atque adeo maxime crudelem et immisericordiam

se adversus eos ostendit, quos resocillare debebat, 1 Tim. 5, 4, 8,

cum Ephes 5, 28, 29.

3) |). 253: Quia est, infidelitatis, pusillanimitatis, impatientiae,

ingratutidinis erga Deuni et proximum, ignavi oietus; etrepugnal
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Ook de gewichtige vraag, of de zelfmoordenaars, zonder

uitzondering, verloren zijn, behandelt Voetius. Hij

meent, dat deze vraag ontkennend beantwoord moet

worden, omdat zelfmoord niet is zonde tegen den

Heiligen Geest, en omdat niet gezegd kan worden, dat

met uiterste wanhoop altijd onboetvaardigheid verbonden

is 1
). Het kan gebeuren, dat de zelfmoordenaar na zijn

daad tot zichzelf inkeert, in een dadelijk berouw, of

dat hij, als de tijd daarvoor te kort is, tenminste niet

is zonder eenig algemeen berouw als hebbelijkheid 2
).

L-ë handelwijze van zee-soldaten, die, liever dan zich

over te geven in handen der vijanden, het schip in de

lucht laten springen, keurt Voetius ten scherpste af.

Hij kan hierin niet anders dan zelfmoord zien in den

eigenlijken zin van het woord. Deze daad druischt in

tegen het vertrouwen op Gods voorzienigheid, die zij

beperken, alsof er bij Hem geen duizend wegen der

ontkoming waren, ook als wij meenen, dat het bijna

verloren is. Dit is de weg Gods, dat Hij juist helpt, als

alle menschelijke hulp wijkt 3
).

fidei, spei, caritati, justitiae, prudentiae, breviter omnibus actibus

religionis, honestatis et justitiae

1) p. 268: Probl. An omnes ccvtoc[jÓi/oi, neuiine excepto, siuipli-

citer sint damnafi? Resp Nos neg Et ratio est, quia nee est

peccatum in Spir. S., nee dici potest sernper cum finali desperatione

aut iinpoenitentia conjunctum esse.

-) p. 268: Fieri enini potest, ut resipiscant aut actuali resipis-

centia post illud factnm, aut salteru (si quidem temporis angustia

obstet) ut non sint absque omni resipiscentia generali et habituali,

et quod praecesserit resipiscentia actualis pro futuro.

3) p. 257 : quia limitant Dei providentiam, quasi penes ipsum

non sunt mille evadendi viae, etiam cum nos fere conclamatum
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Ook gaat deze daad in tegen de christelijke voor-

zichtigheid, omdat een zekere en onmiddelijke ondergang

gekozen wordt boven een onzeker lot of mogelijke

ontkoming 1
). Het is toch niet uitgesloten, dat zij, die

bijna overwonnen zijn, nog kunnen ontvluchten, of

dat de vijanden hun leven sparen. Ook getuigt deze

daad niet van dapperheid. Immers niet hij is moedig,

die, wanhopend aan de overwinning zijn post verlaat en

ophoudt met strijden, doch veeleer, die tot het uiterste,

ja tot den dood toe, volhoudt 2
). Tenslotte is ook hij,

die met het schip zichzelf en allen, die er op zijn, in

de lucht laat springen, liefdeloos en onbarmhartig

tegen ouden van dagen, zieken, kinderen, die zelfs de

vijanden gewoonlijk sparen 3
). De meening van Amesius,

als zou 't geval van zeelieden, die zoo handelen, bijna

gelijk zijn aan dat van» Simson, bestrijdt Voetius. Hij

gelooft, dat Simson als Nazireër Gods, als richter en

wreker zijns volks, gehandeld heeft door bijzondere

goddelijke aandrijving, zóó, dat God zijn leven aan Zijn

macht onderwierp. Vandaar schijnt zijn zegevierend

sterven Christus af te schaduwen (Richt 16 : 30 te ver-

putamus. Haec enim via Dei nostri, ut quasi dito iirj%av^

auxilium suum praestet, cuui cessat omne auxilium hnmanum.

1) p. 257 : quia certuin ac praesens exitium cum incerto casu

seu eventu librant et illum huic praeponderare voluut.

2) p. 258: quia hoe vere fortis est non turpiter ex desperatione

victoriae aut salutis stationem deserere et a pugnando cessare,

sed ad extremum usque spiritum pugnare.

3) p. 258: quia ininiani crudelitate tollunt, ex. gr. senes imbelles,

aegrotos, pueros quibus ipsi hostes parcere possent et plerumque

parcere solent.
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gelijken met Coloss. 2 : J5, Hebr. 2 : 14). De zeelieden

echter, die het schip in de lucht laten springen, weten

niet, van welken geest zij zijn 1
).

De verdediging van het recht tot zelfmoord kwam
echter uit den aard der zaak, door haai' verwantschap aan

het classicisme, op in de Renaissance. Eerst schuchter,

doch weldra meer openlijk, won de gedachte veld, dat

onder tal van omstandigheden zelfmoord als geoorloofd

moest beschouwd worden. In de Renaissance was het

geweten niet, gelijk in de Reformatie, gebonden aan

God en Zijn Woord. Wij vinden hier de beschouwingen

terug, die de classieke philosophie gebracht had. Het

leven behoorde aan den mensch. Hij bezat het tot

ontplooiing van al zijn gaven Op het leven en op al

wat het bood had de mensch een onvervreemdbaar

recht. Bij deze beschouwing moest men er consequent

toe komen, den mensch ook het recht toe te kennen,

het leven zich te benemen, als het niet meer aan de

eischen voldeed..

Vooral sedert 1453 bereikte de herleving der oude

letteren en met haar die der oude beschaving en levens-

beschouwing een ontzagwekkende hoogte. Plato's ge-

1) 1.1. Quod ita applicat Aniesius: Similis fere est ratio nant'ar urn

ac Simsonis. Resp. Fere non tangit. Si non est similis ant eadem

ratio (ut quidem non est) jam consequentia non valet. Illum ut

Nazireuni Dei et publieum judicem ac vindicem populi extra

ordinario motu divino actum credimus, ita ut Deus subjecerit

potestati ipsius vitam propriam. Adhac victoriosa morte sua

specialiter aduinbrasse videtur Cliristum, Judic. 16, 30, coll.

cum Coloss. 2, 15 Hebr. 2, 14. Sed nostri navales nesciunt cuius

spiritus sint Luc 9. et non magis hoe exemplum communem ipsis

fasit legem; quam Abrahami, Tinehas, Eliae, Elizaei, etc.
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schriften werden weer gelezen en verklaard. Zijn leer

vond vele aanhangers en voor zijn persoon had men
ongekende bewondering. Ook het Stoïsche en Epicurèische

stelsel werd door Lipsius en Gassendi opnieuw verdedigd.

Het is niet bevreemdend, dat thans weer stemmen

gehoord werden, die den «verstandigen uitweg» predikten.

Terwijl het machtig beginsel der hervorming alom be-

gon door te werken, verschenen in Frankrijk de « E s s a i s»

van Michel de Montaigne. In dit boek wordt

de sceptische lichting opzettelijk verdedigd. De lijfspreuk

van den schrijver is: «Que scais je?» Daar men niets

weten kan, houdt Montaigne het eenerzij ds voor voor-

zichtig zich bij de traditioneele meening neer te leggen,

doch heeft er anderzijds genoegen in, er op te wijzen,

dat de meeningen der oude philosophen even waar-

schijnlijk zijn als cle officieel erkende kerkleer 1
) (dl

met toutes choses», aldus Pascal 2
), «dans un doute

universel et si général, que ce doute s'emporte soi-même,

c'est a dire s'il doute, et doutant même de cette dernière

proposition, .son incertitude roule sur elle-meme dans

un cercle perpétuel et sans repos».

In een hoofdstuk, getiteld: ((Coutume de L'isle Ceos»,

geeft Montaigne een groot aantal goed aangebrachte

citaten, in betrekking tot den zelfmoord, uit de Grieksche

1) Vgl. C. B. Spruyt, Gesck. <hr Wijsbegeerte, Haarlem, 1905,

pag. 335. Montaigne neemt 't op voor de Pyrrhonisten: „ La persnation

de la certitude est nn certain témoignage de folie, et nYst poinl

de plus folies gens et moins philosophes qne les philodoxes «
l

*

Platon".

2) Pensees de Pascal, publ. par E. Havet, Paris, L866, p. CXXV.
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en Romeinsche schrijvers. Hij begint met te verzekeren,

dat hij, ook bij de beschouwing over den zelfmoord wil

buigen voor «1'autorité divine», omdat dit bij het

ontoereikende van de menschelijke kennis 't veiligst is.

Doch, zonder dan verder één woord over dit goddelijk

gezag te reppen, voert hij daarna onder de vlag van

:

«humaines et vaines contestations» de classieke be-

schouwing over den zelfmoord binnen 1
).

Meer onomwonden wordt de vrijheid, om met zijn

leven naar eigen goeddunken te handelen, den mensch

toegekend in de 1 8 e eeuw.

De Fransche philosophie staat in dezen tijd in het

teeken van oppositie tegen de van kracht zijnde dogmata

en de heerschende toestanden in kerk en staat. Zij tracht

een nieuwe wereldbeschouwing te bouwen op natura-

listischen grondslag. Meer geestvol en welsprekend dan

streng wetenschappelijk richtten hare vertegenwoordigers

zich tegen alle overlevering en objectieve waarheid-).

Zich van zijn vrijheid bewust, moet, volgens hun

meening, de denkende mensch zelfstandig zijn oordeel

uitspreken, zonder priesterdwang of schriftgezag. Krach-

tens deze leeringen, die in de «siècle philosophique»

algemeen golden, moest wel een zelfmoordbeschouwing

opkomen, die wezenlijk van die der christelijke religie

verschilde.

Montesquieu gaat in zijn philosophie uit van wat

hij noemt «la ^justice». In de «morale sociale» neemt

1) Montaigne, ïïssaü, II, 3.

2) Vgl. Fr. Ueberweg, Gesch. der PUL, Berlin, 1907, T. III,

S. 247, 248. Schweglër, Gesch. der Phil. S. 267.
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hij 't op voor «la liberté et 1'égalité seules compatibles

avec la justice». Ook in zijn zelfmoordbeschonwing gaat

hij van deze ((justice» uit, die de plaats moet innemen

van «Parbitraire royal, clerical ou divin».

Het zedelijk oordeel over deze daad wil hij bevrijden

«des réligions et des théories autoritaires».

Ten zeerste keurt hij het af, op onwaardige wijze de

lijken van zelfmoordenaars door de straten te sleepen of

hun goederen verbeurd te verklaren. Zoodoende doet men
hen ten tweeden male sterven. «Het schijnt mij toe» —
zoo schrijft hij 1

) — «dat deze wetten onrechtvaardig zijn.

Waarom wil men mij, als ik overstelpt ben van smart,

overladen met verachting, verhinderen een einde

aan mijn leven te maken? Waarom wil men, dat ik

werk voor een maatschappij, waartoe ik mij liever niet

meer reken te behooren? De maatschappij is gegrond

op wederzijdsch voordeel. Wordt zij mij bezwarend, dan

kan niemand mij verhinderen er afstand van te doen.

't Leven is mij als een weldaad gegeven. Niemand kan

mij verhinderen hiervan afstand te doen, als 't dit niet

meer voor mij is. Maar men kan opmerken: gij handelt

in strijd met de Voorzienigheid — doch mag ik, wanneer

de natuur* een bol heeft gevormd, hiervan, naar mijn

believen, niet een kubus maken? Is dat in strijd met de

Voorzienigheid? Zoo mag ik ook door de scheiding van

lichaam en ziel iets nieuws vormen, dat daardoor niet

minder volkomen is. Als ons lichaam een korenaar,

een graszod( k

, een worm wordt, verandert 't niet in

een minderwaardig natuurproduct. Dooi' onzen hoogmoed

1) Montesquieu, Lettres Persanes, 76, (brief van dsbek aan

Ibben).
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begrijpen wij niet, dat één menscb meer of minder op

aarde niets beduidt, ja dat alle menscben te zamen

slecbts één atoom vormen, dat God alleen opmerkt

wegens de onmetelijkbeid zijner kennis».

De invloed van deze beschouwing wordt niet weg-

gewiscbt door bet korte antwoord, dat Ibben in een

volgenden brief aan Usbek geeft, waarin er op gewezen

wordt, dat dagen van smart tot berouw kunnen leiden

en daarom niet van beteekenis zijn ontbloot 1
).

[Iet is duidelijk, dat Montesquieu geen oog bad voor

de onzedelijkheid van den zelfmoord. Hij hield integendeel

zijn rechtmatigheid voor bewezen.

In 4770 verscheen, naar het titelblad aangeeft, te

Londen een werk op naam van den in 4760 overleden

Mirabaud: «Système de la nature». Het is thans alge-

meen bekend, dat het geschreven is door Von Hol-

bach 2
). Zoowel het materialisme van de la Mettrie als het

sensualisme van Condillac, niet alleen het determinisme,

dat ook üiderot aanhing, doch ook het meest consequent

doorgevoerde atheïsme zijn in dit boek vereenigd. De

voorstelling, dat er een God bestaat, is niet alleen

onnoodig, doch zeer schadelijk, want zij verklaart niets,

troost niemand en jaagt alleen maar angst aan 3
). In dit

«systematisch hoofdwerk van het Fransche materia-

lisme» wordt de volgende beschouwing over den zelf-

moord voorgedragen: De mensch moet bevrijd worden

1) Montesquieu, Lettres Persanes, 77.

2) Système de la nature ou des loix du monde physique et dn

monde moral de baron PaulHeinrich Die tri eh von Hol b ach.

Zie voor zijn beschouwing van den zelfmoord p. I, c. 14.

3) Vgl. Ueberwes, Gesch. der PMl. T. III, S. 262.
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van religieuse tyrannie, uit de ketens, die priesters

hebben gesmeed. Wordt het leven moeielijk, de dood is

toevluchtsoord. Indien de mensch zijn rampen niet kan

dragen, moet hij de wereld uitgaan. Hij moet een

vaderland, dat hem niet langer onder zijn kinderen wil

tellen, gerust verlaten. Als er geen liefde meer tot het

leven is, moet men sterven. De mensch, die geinfecteerd

is met valsche vooroordeelen, vreest zelfmoord ten

onrechte. Is het levensgenot gedaald beneden peil, dan

moet men gerust heengaan. Voor de vergelding hier

namaals behoeft men niet te vreezen; met den dood

is alles uit. Sterven wordt — gelijk Seneca leerde —
plicht, zoo het leven een last is. Ten onrechte veroordeelt

het Christendom zelfmoord. Le Christianisme et les loix

civiles des chrétiens en blamant le suicide sont trés

inconséquents Vrome mannen benamen, volgens het

Oude Testament, zich het leven. «Et le Messie oü le

fds du Dieu des Chrétiens, s' il est vrai qu'il soit mort de

son plein gré, fut évidemment un suicide».

Tegenover de «Ueberkultur» zijner dagen predikt

Rousseau terugkeer tot de natuur. Parallel met zijn:

«retournons a la nature» loopt ook zijn terugkeer van

de rede tot het gevoel, waaraan hij weer alle rechten

wil zien toegekend. 11 sentait trop pour penser l
). Irreli-

gieus is Rousseau niet. Zijn deisme, verre van klaar

uiteengezet, is echter een soort van gevoelsreligie, waarin

de almacht van 't Etre suprème, Zijn grootheid in de

schepping, de hoofdplaats bekleedt. Hoe weinig deze

godsvoorstelling leiden kon tot een /.('(lelijke vèroor-

1) Mart. de Staël-H olstein, Lettres sur les écriU et Ir sarao

tére de J. J. Rousseau, Paris, 1814, ]». 158.
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deeling van zelfmoord, blijkt wel uit 'tgeen hij schrijft

om te bewijzen, dat deze daad niet indruisen t tegen

Gods voorzienigheid en niet geschiedt, om zich aan

Gods wet te onttrekken: «Est-il quelque lieu dans

1'univers ou quelque être existant ne soit pas sous sa

main et agira-t'-il moins immédiatement sur moi, quand

ma substance épurée sera plus une et plus semblable

a la sienne? Non, sa justice et sa bonté sont mon
espoir et si je croyois que la mort put me soustraire

a sa puissance, je ne voudrois pas mourir» l
). De God

van den uurwerkmakerszoon vaTi Genève is zelf niet

veel meer dan een uurwerkmaker, die zijn uurwerk, de

wereld, heeft opgewonden en het nu, zonder poëzie of

leven, op zich zelf laat loopen2
). Het is moeielijk Rousseau's

oordeel te ieeren kennen, juist omdat hij gevoelsmensch

is. Er zijn in hem altijd twee menschen, de man der

ondoordachte inspiratie en de man der dikwerf zeer

juiste kritiek op zichzelf 3
).

Zijn beschouwing over het probleem van den zelf-

moord leeren wij kennen uit een tweetal brieven,

voorkomende in zijn «Nouvelle Héloïse» 4
). In den eersten

wordt met gloed 't recht om zich te dooden, zoo men
dit noodig oordeelt, verdedigd. De gronden, waarop

deze rechtvaardiging berust worden in het hierop volgend

schrijven, getoetst en ten deele veroordeeld. Ook hier

wordt de inspiratie in haar teugellooze vaart gestuit

1) Rousseau. Nouv. Héloïse, II, 21. Amsterdam ohez Barthelenii

Olam 1791, p. 122.

2) (running, vcm (Jalvijn tot Rmmeau, blz. 39.

3) (running, a. w. blz. 85.

4) Rousseau, Nouv. Hétoïse, II, 21, 22.
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door een scherp verstandelijk oordeel. Wie beide uiteen-

zettingen leest, zal echter moeten toestemmen, dat

de conclusie, waartoe mevrouw de Staël kwam juist is

:

«Geile, qui condamne le suicide, est inferieure a cel le,

qui le justitie» L
).

«Het is geoorloofd» — zoo luidt het in den eersten

brief — »zich zelf te dooden, als het leven een ramp is

geworden. Deze stelling gaat niet in tegen Gods wil.

Het leven is ons immers gegeven
;
juist daarom mogen

wij het afleggen. God heeft ons twee armen gegeven;

toch laten wij er een afzetten, als wij voor kanker vreezen.

Gelijk ik dan mijn arm opoffer voor iets, dat meer

waarde heeft d. i. het behoud van mijn lichaam, zoo

mag ik ook mijn geheele lichaam opofferen voor iets, dat

veel meer waard is d. i. mijn welwezen». Hoog wordt

de moed der oude Grieken geroemd: «O Brutus! O
Cassius! Gij, die met den eerbied der goden den eer-

bied der verbaasde wereld hebt verkregen! O groote,

goddelijke Cato! Gij, wiens verheven en heilig beeld de

Romeinen aanvuurde! — Neen, uw bewonderaars zullen

niet gedacht hebben, dat later in een stoffige college-

zaal oppervlakkige sprekers zouden bewijzen, dat gij

slechts lafaards waart!» Ieder mensch heeft een natuur-

1) Vgl. de Staël-fïolstein, 1 1. pag. 189. Vroeger had

mevr. de Staël den zelfmoord verheerlijkt; later kwam zij

hiervan terug. In haar werk „lléjlexions sur Ie suïcide. Paris,

1814" schrijft zij pag. 2: J'ai loué 1'acte de suicide dans mon

ouvrage : „sur 1'influence des passions" et je me suis tou jours

repentie depuis de oette parole inconsiderée. Petois alors dans

tout 1'orgueil et la vivacité de la première jeunesse; maie aquoi

servirait-il de vivre, si cc u'ctoit dans 1'espoir de s'améliorerV

5
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recht op zijn leven. «Hij mag genezing zoeken voor

jicht, waarom mag hij ook niet genezing zoeken voor

het leven?»

Volt ai re, naast Rousseau de invloedrijkste schrijver

der 18e eeuw, schreef in 1729 een opstel over zelfmoord 1
).

Zijn oppositie tegen het heerschend kerkgeloof, zijn

strijd tegen onverdraagzaamheid in zake godsdienst

bracht hem er toe de kerkelijke beschouwing van den

zelfmoord te hekelen. Tegen de wetten met betrekking

tot den zelfmoord, zooals zij in zijn tijd in Europa

bestonden, trekt hij te velde. Hij schuift de schuld

hiervan op de bepalingen van het canonieke recht 2
).

Vol verontwaardiging haalt hij een vers aan, waarin

Cato van zwakheid wordt beschuldigd 3
). Hoe durft la

Motte schrijven, dat Cato den moed niet had, Caesar

om vergiffenis te smeeken

:

«Malgré sa grandeur usurpée,

«Le fameux vainqueur de Pompée
«Ne peut triumpher de Caton;

«C'est a ce juge inébranlable

«Que César, eet heureux coupable,

«Aurait dü demander pardon.

1) Opgenomen in de „Mélange de Poësie, de JAttérature et de,

Pkilosopkie" getiteld: „Du Suicide ou de Chomicide de soi-mê»ie". Vgl.

V o 1 1 a i r e' s „ Dictionnaire PMlosophigue'' Art: Caton, Suicide.

2) Vgl. ook Dict. PUI. art. Caton.

3) Dit vers luidde aldus: (Dict. Phil. Toni. XXVII).

Caton d'une ame plus égale

Sous 1'heureux vainqueur de Pharzale

Est souffert que Rome pliat

Mais, incapable de se rendre

II n'est pas la force d'attendre

Un pardon qui l'humiliat.
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Het feit, dat onder de Romeinen zelfmoord zoo

veelvuldig voorkwam, schreef Voltaire toe aan de

gewoonte

:

«Coütume, opinion, reines de notre sort»,

«Vous reglez des mortels et la vie et la mort».

Het is alleszins merkwaardig, dat Voltaire reeds oog-

had voor het hereditair karakter van den zelfmoord.

De natuur — zoo meent hij — heeft de organen van

de menschen zoo gevormd, dat bij de leden van één

familie op een bepaalden leeftijd een bepaalde neiging-

tot zelfmoord zich openbaart. De meest bekwame

atomisten lossen dit probleem niet op. «Eh! Quel est

le secrèt principe qui ne soit pas occulte U Voltaire

merkte op, dat zelfmoord meer in steden dan in dorpen

voorkomt. Als factoren, die tot een zelfmoord leiden,

noemde hij krankzinnigheid, melancholie, imitatie 1
).

Ook wees hij reeds op sociale oorzaken.

Een bijna onfeilbaar middel tegen neiging tot zelf-

moord is, volgens Voltaire, altijd iets te doen te hebben.

Thomas Creech, de commentator van Lucretius, schreef

in een noot: «zoodra ik dit werk voltooid heb, dood ik

mij». Had hij — zoo merkt Voltaire geestig op — nog

maar een commentaar op Ovidius geschreven, hij zou

heel wat langer geleefd hebben.

Velen meenen 2
) dat de girondijn Clavière, terwijl hij

1) Dat Voltaire het psychologisch probleem diep gevoeld heeft,

blijk duidelijk hieruit, dat hij 't zeer weuschelijk oordeelde, dat

zij, die zelfmoord wilden plegen, in 't kort hun motieven op schrift

zouden stellen.

2) O. a. A. Leg'oyt, Le Suïcide ancien et moderne, Paris, 1881,

pag. 32.
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zich doodstak, de volgende versregels van Voltaire

uitsprak

:

«Les mortels tremblants sont trainés au supplice

;

«Les mortels généreux disposent de leur sort.

«Quand on a Jout perdu et qu'on n'a plus d'espoir,

«La vie est un opprobre et la mort un devoir.

Ook in Engeland werd in dezen tijd het recht om
zich te dooden gehandhaafd in geschriften.

Reeds in 1535 had Thomas Morus het uitgesproken,

dat hij het geen zonde achtte, als men zich doodde uit

vrees voor hevige pijnen of voor naderende rampen 1
).

Een zeer uitgebreide verdediging werd ongeveer een

eeuw later geschreven door John D o n n e, deken van

de St. Pauluskerk 2
). Dertien jaren na den dood van

dezen geestelijke werd zijn werk uitgegeven. De schrijver

erkent meermalen neiging tot zelfmoord gehad te

hebben. Zeer wijdloopig toont -hij aan, dat, volgens zijn

meening, zelfmoord noch tegen de wet der natuur, noch

tegen die der rede, noch tegen die van Gpd ingaat.

Gelijktijdig met het Fransche Sensualisme en Materia-

1) Th om. Morus, De optimo rei publicae statu deque nova

insula Utopia, II, 120.

2) „ Bicc&apccTog or a declaration of that paradoxe or thesis, that

self-komicide is not so naturally a sinne, that it may never he

otherwise wherein the nature an the extent of all these laws, whic/t

seeme to be violated by this act, are diligently surveyed". Donne
stierf in 1631. Het boek werd volgens titelblad gedrukt

in 1644 te Londen; volgens anderen zou dit in 1648 eerst ge-

weest zijn. Tegen dit boek werd in Engeland een ander geschreven

:

„ Pellicatyicidium or the christian adviser against self-murther, together

with a guide <il the pelgrims-pass lo the land, of living, London, 1653.



73

lisme ontwikkelde zich het criticisme of scepticisme

van Hu me 1
). Meermalen kwam deze wijsgeer met

Rousseau en de enclyclopaedisten in aanraking. Waar-

schijnlijk bestaat er dan ook wel rechtstreeks ver-

wantschap tusschen de denkbeelden aangaande den

zelfmoord inde Fransche Aufklarung en de beschouwingen

van Hume, die het recht tot zelfmoord in een zijner

Essais verdedigt 2
)
«Tegen superstitie of valsche religie» —

zoo wordt hier geleerd — ((geeft alleen de philosophie

het ware tegengif. De dood alleen kan van ellende

bevrijden. Helaas, het slachtoffer durft tot hem de toe-

vlucht niet nemen, üe mensch vreest, dat hij zijn maker

zal beleedigen. Zoo heeft bijgeloof den mensch beroofd

van een geschenk, dat . natuur hem gaf. Eén stap

zou den lijder verwijderen uit de landen van zorg en

pijn, doch de bedreigingen der superstitie ketenen hem
vast aan een ellendig bestaan». Al de argumenten tegen

den zelfmoord worden onderzocht en de conclusie,

waartoe deze wijsgeer komt, is, dat hij, die zelfmoord

pleegt, zijn plichten niet krenkt noch tegenover God,

noch tegenover den naaste, noch tegenover zichzelf.

Merkwaardig is het, dat in deze eeuw ook in Zweden

Johan Rob eek als apologeet van den zelfmoord op-

treedt. Aan zijn vriend prof. Funccius schreef deze

geleerde in 1735 een brief, waarin hij zijn plan tot

zelfmoord mededeelde. Kort daarna sprong hij in den

Weser. Het volgend jaar aal" Kunccius, overeenkomstig

1) Ueberweg, a. a. O. III, 263.

2) Essays on the Suïcide and the immortality of the soul, ascribed

to the late David Hume, London, 1785.
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den wensch van Robeck, diens geschrift over zelf-

moord uit 1
). Met groote geleerdheid is dit boek ge-

schreven, doch niet zonder heftigheid, alleszins te

verwachten bij iemand, die van plan was zich na de

voltooiing van zijn boek te dooden. De oude Stoïsche

beschouwing komt in deze studie met nieuwe kracht

naar voren.

In ons land werd het Stoïcisme verdedigd door J ustu s

Lipsius. Hoewel deze geleerde philoloog in zijn on-

verdacht Roomschen tijd met gloed en overtuiging de

ethiek der Stoicijnen voordroeg, critiseerde hij toch hun

beschouwing over den zelfmoord 2
). Vóór 1604 echter,

in zijn Leidschen tijd, was hij zeer pessimistisch' 5

).

Zelfs heeft hij in een onuitgegeven stuk, getiteld :

«Thraseas, sive de contemptu mortis» den zelfmoord

verdedigd. 4
)

Ook de D u i t s c h e A u f k 1 a r u n g, hoewel niet zulk een

vijandig karakter aannemend tegen godsdienst en kerk,

bedoelde niets anders dan den geest des menschen te

1) Joannes Robeck, exercitatio vhilosophica de tvXóyu) i^aycoyjj

sive mor te volwntaria pkilosophorum et bonorum virorum etiam

Judaeörum et (Jhristianorum. Recensuit, perpetuis animadverss.

notavit, praefatus est et indiceiii reruni locupletissiinuni addidit

J. N. Funccius, Al arburgensis. Kinteln, 1736.

2) Manuductio ad Stoic. pl/ilos. III, 22, 23, 1604.

3) Vgl. de uitlating in een brief bij De lp rat, „Lettres iné-

dites de Juste Lipse" n°. 31: mors non me terret; fateor tarnen,

malim venire illam ab alia via.

4) Lipsius schrijft 13 Jan. 1591 dat hij Thraseas niet uitgeeft

om de disputen, die hij dan zou krijgen. Aan den Amsterdamschen

predikant Lijdius, die op uitgave aandrong, vraagt hij waarom

hij zich moet overhaasten „et in pugnam et aciem vocanda mea

fama?" Ep. Miac. I, 69 van 28 Juni 1584.
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bevrijden van bijgeloof, van religieuse vooroordeelen, om
voor alles redelijke gronden en bewijzen te verlangen

en om het practisch leven in te richten naar verstandelijk

opgestelde grondstellingen. De individu moest tot zijn

rechten komen en in alle opzichten mondig worden 1
).

De vorst der Aufklarung was Frederik II de Groote,

de philosoof van Sanssouci. Zijn ethiek beweegt zich

tusschen 't Epicureisme en de Stoa. Echt Stoïcijnsch

oordeelt hij, dat het geoorloofd is uit deze wereld te

gaan, -omdat men, zonder geraadpleegd te zijn, er op

geplaatst was. In zijn brieven zegt hij het leven te

beschouwen als een Stoïcijn. Hij wil het oogenblik niet

beleven, dat hem noodzaken zal in een nadeeligen vrede

zijn schande te vinden. Hij meent het recht te hebben

om, na zijn mannelijke jaren aan het vaderland ge-

offerd te hebben, over zijn leven te beschikken. Lijdelijk

aan het lot zich onderwerpen wil hij niet. Voor anderen

heeft hij geleefd ; voor zich zelf wil hij sterven, zonder zich

om het oordeel der menschen hierover te bekommeren 2
).

In den geest der Duitsche Aufklarung oordeelden ook

de beide Cocceji's. Zoowel Heinrich (1644—1719),

als zijn zoon Samuel (1679—1755) de groot-kanselier

van Frederik, meenden, dat het den mensch vr ij stond

zelfmoord te plegen, als het ging om het heil van

vaderland of vorst, of als men een smartelijken dood

kon ontgaan 3
). Samuel P u f f e n d o r f ontkende, dat de

1) Ueberweg. a. a. O. III, 237.

2) Friedrichs der Grossen nachgel. Briefe, X, 221—224.

• 5

)
Vgl. de commentaar van Heinr. Cocceji en Samuel Cocceji,

(door den laatste in 1750 uitgegeven) op „Grotius Hu go, de ju re

belli ac pacis" 11, 19, § 5, 1—5.
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mensch recht had met zijn leven te doen, wat hij wilde.

Tegenover hetgeen tegen den zelfmoord pleit, stelde

hij echter op welsprekende wijze al de argumenten,

die er voor zijn, daarna het oordeel aan den lezer

overlatende 1
).

Machtiger dan de invloed van wetenschappelijke uit-

eenzettingen was in Duitschland en daar huiten de uit-

werking van G o e t h e ' s : «Leiden des jungen Werthers».

Vlijmend scherp wordt hierin de kerkelijke beschouwing

gehekeld 2
). Met geestdrift werd deze novelle ontvangen.

Weldra verschenen vertalingen in het Fransch en het

Ëngelsch. In proza en poëzie werd Werther verheerlijkt.

Bij velen is door het lezen van deze beschrijving de

zelfmoordneiging ontwaakt; men sprak zelfs van een

«Werther-Fieber» 3
).

Goethe zelf schrijft later, dat zijn Werther daarom zulk

een groote uitwerking had, omdat «er überal anschlug

und das Innere eines kranken jugendlichen Wahn
óffentlich und faszlich darstellte» 4

).

1) S. Pufendorf, De jure naturae et genlium, II, 4, 17.

2) (foethe, Leiden des jungen Werthers (1774), Sammtliche

Werke, Stuttgart, 1868, B. VIL Lees liet slot: ich will froinmen

Christen nicht znmuthen, ihren Körper neben einen armen Un-

glücklichen zu legen. Ach, ich wollte ihr begrübt inich ani Wege,

oder im einsamen Thale, dasz Priester und Levite vor dem

bezeichnenden Stein sich segnend vorübergehn und der Samaritaner

eine Thrane weinnte. — Hoe sarcastisch zijn de twee laatste vol-

zinnen: Handwerker trügen ihn. Kein Greistlicher hat ihn begleitet.

3) Openlijk is Groethe's Werther veroordeeld te Grénève en de

verkoop verboden

4) Gr o ethe zelf spreekt over de uitwerking van zijn „Werther"

in ..Am m,emem Leben Wahrheit und Dichtung, 13", Sümmtliche

Werke, Stuttgart, 1868, B, XL
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Hoe belangrijk het probleem van den zelfmoord geacht

werd, blijkt uit het feit, dat de theologische laculteit

te Götlingen in 't jaar 1784 een prijsvraag uitschreef:

«of zelfmoord, op grond der Christelijke beginselen

verdedigd of veroordeeld moet worden». De studie

van Gr o d deck werd bekroond. Op christelijke en

wijsgeerige gronden wordt zelfmoord in dit boek

verworpen. Ook Werthers Leiden wordt er in be-

sproken !).

Minder beslist was het oordeel van Block, die het

«accessit» verwierf. Eenige jaren later is ook deze studie

uitgegeven 2
).

De straffen tegen den zelfmoord werden in de periode

dei' «Aufklarung» langzamerhand alle afgeschaft. Zeker

onder invloed van Voltaire vaardigde Frederik de Groote

in 1751 een Rescript uit, volgens hetwelk zelfmoord

niet meer als strafbaar feit werd beschouwd 3
). In

Frankrijk werden de grieven tegen deze straffen in de

Nationale Vergadering van 1789 luide uitgesproken,

met het gevolg, dat in de wetgeving van 1791 noch

zelfmoord, noch poging er toe strafbaar werd gesteld 4
).

Veel later, in 1882, werd voor Engeland bepaald, dat de

gewone begrafeniswet ook voor den zelfmoordenaar zou

1) Grottfried Ernst Grroddeck, Commentaiio de mor Ie voktn -

taria, Groett. 1785.

2) Gr. W. Block, Vom Selöstmorde, dessen Moraliteit, Ursachen

imd Geyenmitteln, Aurich, 1792.

3) Zie Baas, Levensberooving op verzoek en zelfmoord, Amster-

dam, 1910, blz. 84.

4) Baas, blz. 92.
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gelden 1
). Wat ons land betreft, zijn in 1791- voor het

laatst in Amsterdam de onteerende straften toegepast.

Het Crimineele Wetboek voor het Koninkrijk der Neder-

landen schafte ze geheel af 2
).

Met hetgeen in de 17 e en 18e eeuw eerst bedekt, daarna

onomwonden aangaande den zelfmoord geleerd werd, be-

tuigde de 1

9

e eeuw theoretisch, doch bovenal practisch

bijval. Een verfijnd Stoïcisme in betrekking tot de

beschouwing van den zelfmoord wordt gehuldigd door

den wijsgeer Jacob Friedrich Fries. Aan Kant, die,

uitgaande van de waarde onzer persoonlijkheid, leerde,

dat men geen « vernünftiges Wesen» vernietigen mag,

stelt hij de vraag: «Vernichte ich wirklich ein ver-

nünftiges Wesen durch Selbsttötung oder befreie ich

es nicht vielmehr nur von den Banden der Natur?

Habe ich es aber wirklich vernichtet, so gibt es kein

Ewigsein meiner Vernunft, also ist alle Tugend leerer

Name, alles ist Natur, ohne Freiheit. darum auch

ohne Tugend 3
).» Tegenover de stelling: God heeft ons

op een wachtpost gesteld, stelt hij een andere: God

heeft alleen den mensch de macht en de vrijheid

gegeven 't leven te verlaten, wanneer hij wil. Zijn

plichten tegenover den staat kr enkt de zelfmoordenaar

niet, daar men tegenover hem slechts zoolang plichten

1) Baas, blz. 93. In 1823 werd bepaald, dat 't lijk van den

zelfmoordenaar 's nachts tusschen 9—12 uur zou begraven worden,

doch niet op het gewone kerkhof.

2) Baas, blz. 98.

3) J. Fr. Fries, Handbuch der praktischen PMlosopMe, Heidel-

berg, 1818. Th. I. § 90, vgl. § 96.
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heeft, als men iets van hem eischt. Ook Friedrich

Eduard Beneke, die zijn moraal baseert op de oor-

spronkelijk «in Gefühlen sich kundgebenden natürlichen

Weltverhaltnisse der psychischen Funktionen» 1
) verdedigt

de mogelijkheid van een zedelijken zelfmoord 2
).

Het pessimisme heeft in de 19e eeuw velen geleerd

het leven als waardeloos te schatten.Wel verwierp zoowel

Schop enhauer als v o n Hartraa n n den zelfmoord

.

Volgens den eerste is zelfmoord geen daad van «Willens-

verneinung», doch getuigt juist van het tegenover-

gestelde: de sterkste doordrijving van den wil. Uit

levenshonger komt hij voort. Hij moet vermeden worden

als een bijzondere: «bejahung des Willens» 8
). Volgens

von Hartmann moet de wereldschepping, door een

«faux pas», zooals hij het noemt, van Gods alogischen

wil geworden, door een besluit van het collectief be-

wustzijn worden opgeheven 4
), de individueele zelfmoord

echter wordt door hem verworpen.

Het p e s s i rn isme heeft practisch echter tot een zelf-

moordvergoelijking en verheerlijking geleid, die op

!) Ueberweg, a. a. Ö. II, s. 134.

2) F. E. Beneke, Grmidlegung zur Phijsik der Sülen, 1822,

S. 259 ff. Unsittlich ist der Selbstmord nar, wenn in der That,

was wir opfern, mehr Wert für nns hat, als was wir erstreben,

ebenso also, wie jede andere Handhing, nur in dem Falie, wenn

er aus einer übermaszigen Lust-oder Unhistbestrebiing hervorgelit".

3) A r t h u r S c h o p e n h a u e r : SammtUcke Werhe, R . X . K

,

XIII. Stuttgart (in de Gottasche Bibl. der Weltlitt.) Ueber den

Selbstmord.

4) E d u a r d von Hartmann. Pkil. des Unbewusstten, II. c. KIV.

Vgl. E. Caro, Le Pessimisme au XiX siècle, Paris, 1878, C. VIII,

Tm libération du monde par son anéantissement volontaire selon

Hartmann. Un essai de suïcide cosmigue.
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allerlei wijze tot uiting komt in de letteren, de schilder-

kunst en op het tooneeL Vooral de z.g.n. Weltschmerz-

poëzie is tot een poëzie van den zelfmoord geworden.

In breede kringen is door het materialisme het

Gods- en onsterfelijkheidsgeloof' ondermijnd. Vandaar

dat steeds meerderen in zelfmoord den eenigen weg der

ontkoming zien, als alles tegeidoopt. Waar alle geloof aan

een hoogere wereld gebannen wordt, moet men er toe

komen den mensch de vrijheid toe te kennen uit 't leven te

gaan, wanneer hij wil, getuige de conclusie, waartoe

Emile Littré, hoofd van de positivistische school in

Frankrijk kwam: «Quand un homme exposé clairement

les idéés qui 1'empêchent de vivre plus longtemps, et

quand ces raisons sont réelles et non pas imaginaires

quel motif y a-t-ii de lui dénier la liberté morale,

telle que nous la connaissons chez chacun de nous? ] )»

In ons land is het S. van Houten, die de gewoonte om
levensmoeden te dwingen, het leven vol te houden, slechts

weet te vergelijken met de gewoonte van feestvierende

studenten, die hun kameraden, ook als zij zich beginnen

te vervelen, dwingen te blijven en hun niet meer op

prijs gesteld gezelschap opdringen 2
). Waar niet meer

gerekend wordt met God, op Wiens wenk de Stoïcijn

nog letten moest, daar wordt zelfmoord niet relatief,

doch absoluut gerechtvaardigd.

1) Zie A. Legoyt, Le Suïcide, Paris, 1881, p. .96.

2) S. v. Houten, Das Causalitdts-gesetz in der Sociahcissen-

schaft, Haarlem, S. 13— 15, noot, De roet der Causaliteit in de

Sociale Wetenschap, Haarlem, 1905, blz. 14— 15, noot.
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HOOFDSTUK II.

HET PROBLEEM VAN DEN ZELFMOORD

IN DE SOCIOLOGIE.





§ 1. Definitie.

Al wat leeft, heeft als zoodanig den immanenten

drang om te leven. Deze drift om het bestaan te

behouden, zet zich bij den mensch om in bewuste

levensaanvaarding. Krachtens zijn redelijk-zijn vermag

hij te komen tot reflectie over en waardeering van het

leven. Tegenover de mogelijkheid om in zijn bestaan

te volharden, kan hij de mogelijkheid stellen om het

leven prijs te geven. Bij hem kan het een vraag worden:

«to be or not to be?» De mensch is als zedelijk wezen

in staat het leven te aanvaarden als een goed. Juist

echter, omdat het tot zijn natuur behoort ook zedelijke

persoonlijkheid te zijn, kan hij komen tot een daad, die

de vernietiging zijner aardsche bestaanswijze tengevolge

heeft. De mogelijkheid om zelfmoord te plegen vloeit

voort uit de qualiteiten der zedelijke persoonlijkheid,

die een pluraliteit van mogelijkheden bij het handelen

veronderstelt.

Bij het dier is dan ook van zelfmoord geen sprake

liet is gebonden aan zijn zinnelijke natuur, welker

grenzen liet niet kan overschrijden. Bij nader onderzoek

bleek steeds, dat de gevallen van zelfmoord, die men
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bij dieren meende aan te treffen, niet met dien naam
bestempeld mogen worden 1

).

Zelfmoord is een specifiek menschelijk verschijnsel,

daad der zedelijke persoonlijkheid.

In tegenstelling met wat men verstaat onder «moord)),

waarbij de mensch zijn naaste van het leven berooft,

is «zelfmoord», in den ruimsten zin, iedere daad,

waardoor de mensch zichzelf doodt. Deze

definitie gaat door, hetzij deze daad volvoerd wordt

door positief iets te doen (bijv. zich verhangen), hetzij

door negatief iets na te laten (bijv. door voedsel te

weigeren). Reeds het woord, waardoor deze daad in

de verschillende talen wordt aangeduid, brengt tot deze

ruime begripsbepaling.

Omdat, zooals wij zagen, zelfmoord slechts de daad

eener zedelijke persoonlijkheid kan zijn, moet onder-

scheid worden gemaakt tusschen die gevallen, waarbij

1) Men heeft gewezen op den hond, die na den dood zijns

meesters niet wil eten. Deze voedselweigering moet echter verklaard

worden als physiologisch gevolg van droefheid. Ook de schorpioen

is vaak als voorbeeld aangehaald van een dier, dat zelfmoord

pleegt. In woede of angst zou het zich met eigen stekel doodelijk

treffen. Dit wordt veelal verklaard als gevolg van een automa-

tische beweging, opgewekt door de woede of de angst. Zie E.

Durkheim, Le Suicide, Paris, 1897, p. 6. In het tijdschrift „La

Nature, 1910" deelt J. M. Faire mede, dat hem na herhaaldelijk

genomen proeven bleek, dat de schorpioen, geplaatst in een

kring van gloeiende kolen, zich slechts in schijn doodde. Een

uur later verrees telkens het doodgewaande dier weer. Deze

onderzoeker vermoedt, dat door het plotseling bezwijmen

tengevolge van hevige krampen, vele onderzoekers misleid zijn

geworden. Zelfmoord is den schorpioen, volgens hem, geheel en

al vreemd.
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de mensch den dood opzettelijk en welbewust, met

volle verantwoordelijkheidsbesef, zoekt en die andere,

waarbij de dood als gevolg niet bedoeld wordt. Wij

sluiten dus allereerst uit de ongeluksgevallen met

doodelijken alloop. Hoewel beiden zich dooden èn de

speculant, die na mislukte ondernemingen zich voor het

hoofd schiet èn de verhitte koortslijder, die zich in

ijlenden toestand uit het raam werpt om afkoeling te

zoeken — niemand zal deze daden op één lijn stellen

en met één maat meten. Het kan voorkomen, dat onder

den invloed eener hallucinatie een kranke in liet water

stapt, meenende, dat een vloer van kristal zich voor

zijn voet uitbreidt. Het verstand kan dermate beneveld

zijn, dat de krankzinnige in geen enkel opzicht het gevolg-

van zijn daad kan indenken, of de beteeken is er van

kan beseffen. Zulk een handeling is geen daad in

den eigenlijken zin des woords.

In de tweede plaats moet de zoogenaamde «subtiele

zelfmoord» worden uitgesloten. De onbedachtzame, die

voor luttel gewin, leven of gezondheid op spel zet; de

dronkaard, die door onmatigheid zijn gestel ondermijnt;

de lichtzinnige, die door losbandig vermaak zijn klachten

verspilt, veroorzaken in zekeren zin allen eigen dood.

Toch is het graadverschil tusschen deze gevallen en

den eigenlijken zelfmoord te groot, om ze in onze

bepaling op te nemen. Hier hebben wij uitsluitend te

doen met de «suïcides embryonnaires» met wat wij

1) É Durkheim, Le Suicide, Paris, p. 7. „Tous ces faits constituent

des sortes de suicides embryonnaires et s'il n'est pas d'une bonne

méthode de les confondre avec le suicide complet et développé, il

ne faut pas davantage perdre de vue les rapports de parenté

qu'ils soutiennent avec ce dernier."

6
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zouden kunnen noemen den «wortel van den zelfmoord» 1

).

Al ex. von Oettingen maakt onderscheid tusschen

chronischen en acuten zelfmoord 2
). Wij vermoeden

— zoo schrijft hij — een droeven samenhang van den

schijnbaar toevallig plaats grijpenden zelfmoord als op

zichzelf staande daad met de «selbstmörderischen

Gewohnheiten» van de menschelijke natuur, of liever

van de gemeenschap, waartoe de individu behoort

en waaruit hij opkwam 3
). In het acute «Einzelfall»

komt dan de chronische zelfmoordneiging tot open-

baring.

Het groote verschil tusschen hen, die door zedeloosheid

en onmatigheid hun gezondheid knakken en dus zelf

de oorzaak zijn van hun ontij digen dood, en de zelf-

moordenaars in engeren zin ligt hierin: de laatsten

zoeken bewust en opzettelijk den dood, de eersten

niet. Integendeel, zij begeeren juist te blijven leven,

om des te meer in hunne genietingen te kunnen opgaan.

Terecht zegt O. Kom 4
), dat een handeling, die den

dood van den dader zelf bewerkt, alleen dan zelfmoord

1) Gelijk in den Heidelb. Catech., Zondag 40, Fr. 106, gesproken

wordt van „den wortel des doodslags."

2) Dit blijkt reeds uit den titel van zijn boek. Al ex.

von Oettingen, U(jber akuten und chronischen Selbstmord,

Dorpat, 1881.

3) S. 6.

4) Zie Herzogs lleal-encyclopadie, art. Selbstmord: „(Der

Selbstmurd) ist eine Handlung, die den Tod des Handelnden

selbst bewirkt dann zu bezeichnen, wenn dieser Erfolg — und

gerade er von ihm unmittelbar beabsicht ist." — Kothe bepaalt

aldus: „Selbstmord ist bewustvolle und absichtliche Zerstórung

des eigenen Lebens".
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is, als dit gevolg — en juist dit gevolg — onmiddellijk

is bedoeld.

De gevallen, die wij uitzonderden, zijn tot één

classificatie te brengen, n.1. die der «lichtzinnige gezond-

heidsondermijning en onopzettelijke levensverwoesting^.

Masaryk stelde voor om den zelfmoord in ruimeren

zin «Selbsttötung», de daad in engeren zin «Selbst-

mord» te noemen 1
). Deze benaming laat ecbter aan

duidelijkheid te wenscben over en liet verdient geen

aanbeveling deze wijze van onderscheiding in onze

taal over te brengen, gelijk Wijnaehdts Francken
deed, die ook sprak van «zelfdooding» en «zelfmoord» 2

),

in onderscheiding van de lichtzinnige gezondheids-

onderrnijning en onopzettelijke levensverwoesting,

waarbij de dood als gevolg niet wordt gezocbt, is

zelfmoo rd d i e d a a d , w aa r b ij de m e n s c h zie

h

doelbewust van het leven berooft 3
). In het

woord zelf«tnoord» komt dit reeds uit. Zelf«moord

»

wordt gevoeld als te zijn «moord».

Door deze onderscheiding is die van von Oettingen

overbodig geworden. Masaryk 4
) heeft opgemerkt, dat

wat door von Oettingen onder chronischen zelfmoord

wordt verstaan, alleen in zeer overdrachtelijken zin zoo

genoemd kan worden, terwijl deze benaming volgens

1) Th. Gr. Masaryk, Der Selbstmord, Wien, 1881, S. 3

2) C. J. Wijnaendts Francken, De zelfmoord^ Haai;', L899.

blz. 1.

3) Door zóó te deftnieeren wordt duidelijk, dat zij, die in het

duel vallen, geen zelfmoordenaars zijn, zooals sommigen meenen.

De duellist beoogt juist zelf te blijven leven.

4) Th. Gk M a sar y k , a. a. O. S. „diese Bezeichnung entsprioht

dem eigentlichen Begriffe uicht".
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hem niet overeenstemt met het eigenlijk begrip.

Gaupp noemt von Oettingens onderscheiding

zonder diepere psychologische beteekenis ').

Beter is het te spreken van gezondheidsondermijning

en levensverwoesting eenerzijds en zelfmoord anderzijds;

tusschen die beide bestaat een soortgelijk verschil als

tusschen doodslag en moord 2
). Door deze onderscheiding

zijn nieuwe namen overbodig geworden.

Van hoeveel waarde het aardsche bestaan ook zijn

moge, toch ligt er waarheid in Schillers woord : «Das

Leben ist der Güter höchstes nicht». Vandaar, dat

er te allen tijde zijn geweest, die in grooten helden-

moed den dood hebben getrotseerd. Het kan voorkomen,

dat dure plicht gebiedt het leven vrijwillig op te offeren.

Ook deze gevallen moeten door onze definitie worden

buitengesloten.

Een Eleazar, die, op negentigjarigen leeftijd gedwongen

de reinigingswet te overtreden door het eten van zwijnen-

vleesch, liever eervol sterft, dan in ongehoorzaamheid

aan zijn God een daad te verrichten, die hem zon

doen overgaan naar het heidendom; — een martelaar,

die liever zijn leven geeft dan zijn geloof te verzaken;

— een krijgsman, die voor zijn vaderland zijn bloed

laat stroomen; zij allen dooden betrekkelijker wijze

zichzelf. Maai 1 welk een groot verschil tusschen deze

daden en den zelfmoord in engeren zin. Het is dan

ook verkeerd met Dnrkheim zulke daden met den

1) R. Gaupp, Ueher den Selbstmord, Münehen, 1910, 2° Anfl.

S. G.

2
) . C. J. Wij na en rits Francken, De Zelfmoord, blz. 1.
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naam «zelfmoord» te bestempelen 2
). Door deze daden

wordt het leven niet veracht, integendeel, het wordt

er door geëerd en als een kostbaar goed geschat. Zij,

die het offerden, deden dit, omdat zij anders een goed

van hooger waarde dan het natuurlijk leven zouden ver-

hezen. Zij hielden het leven, naar Paulus' woord 1
), niet

dierbaar voor zichzelf, maar zagen in, dat alleen door

het te verliezen, het in hoogeren, edeler zin te behouden

was. De eer Gods, het heil van het vaderland legden

hooger verplichting op dan die van levensbehoud. In

tegenstelling met den zelf«moord» hebben wij hier te

doen met zelfopoffering». Wanneer wij ook deze rubriek

uitzonderen, luidt onze definitie: Zelfmoord is die

daad, waardoor de mensch zich doelbewust
van hetjeven berooft, tenzij deze daad plaats

grijpt in gehoorzaamheid aan hoogere macht
en dus met het oog op hoogere, geestelij ke

doeleinden.

1) Durkheim,Ze Stiicide, p. 5. „Quand donc le dévouement va

jusqu'au sacrifi.ee de la vie, c'est scientifiquement un suieide."

Deze gevallen noemt Uurkheini „suicides altrnistes." Gaupp,
l
Teber den Selbstuwrd, S. 6 zegt terecht : „ Der altruistische Selbst-

mord wird besser Selbstaufopferung genannt."

2) Hand. 20 : 24.



$ 2. Zelfmoord, als sociaal verschijnsel.

Het verschijnsel van den zelfmoord kan er toe leiden

elk geval op zichzelf te beschouwen. Uit ons historisch

overzicht bleek, dat tot aan de 19e eeuw dan ook

hoofdzakelijk de individueele zelfmoord in 't oog werd

gevat. Wel verdédigde reeds Montesquieu de sociale

invloeden van het klimaat, «qui alfecte tellement 1'ame,

qu'elle peut porter le dégout de toutes choses jusqu'a

celui de la vie» *,) Hij droeg de meening vooi', dat de

zelfmoordmanie van de Engelschen een ziekte was, die

op haar* beurt gevolg zou zijn van een physisch ziekte-

proces. Dit ziekteproces zou weer met het klimaat

samenhangen 2
).

Volt ai re had reeds oog voor het erfelijk karakter

van den zelfmoord. Hij wees er op, dat meer' dan op

het land in de steden zelfmoord wordt gepleegd, en

trachtte dit te verklaren door' in 't licht te stellen,

dat in de stad de geest meer* lijdt, terwijl de land-

bouwer geen tijd heeft melancholisch te zijn8). Hij

vroeg naar* een «secret principe, qui ne soit pas

1) Esprit des lois, XIV, 13.

2) 1. 1. 12: Cette action tient a 1'état physique de la machine,

et est i ti d ependan te de toute autre cause.

3) Dict. P/dl. XXVII, art. Calon.
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occulte». De hulpmiddelen echter om dit «verborgen

beginsel» nader te onderzoeken, stonden hem niet ten

dienste.

In de 19e eeuw echter werd het verschijnsel van

den zelfmoord aan diepere studie onderworpen, met

het gevolg, dat het als een probleem werd beschouwd

en gesteld. Men bleef niet langer de op zichzelf

staande gevallen beschouwen, doch werd er toe geleid

den zelfmoord als sociaal verschijnsel aan te merken.

Dank zij de uitgebreide statistische gegevens, is naast

de psychologische, de juridische en de ethische behan-

deling, de sociologische opgekomen. De zelfmoord

kreeg in 't licht der nieuwere onderzoekingen het

karakter van een sociaal phenomen en werd als

zoodanig voorwerp van wetenschappelijk onderzoek.

Door de toepassing der statistische methode kwam men
tot het inzicht, dat de zelfmoord als «sociale Massen-

erscheinung der modernen Civilisation» moest beschouwd

worden. Als zoodanig wekte hij juist een bijzondere

belangstelling x
).

Het wei'd duidelijk, dat het aantal zelfmoorden, ge-

durende een bepaalden tijd in een bepaalde societas
;

niet eenvoudig de optelsom was van eenheden, die in

geen enkel opzicht in betrekking staan met elkaar, doch

«een nieuw feit, sui generis, met eigen eenheid en

karakter, dientengevolge met eigen natuur, terwijl deze

natuur' bij uitstek sociaal bleek te zijn 2
)».

1) Masaryk. a. a. O. Vorrede I, „ein ganz besondere Interesse

erweckt er als sociale Massenersclieinung."

2) Durkheim, Le Suiciik, p. 8: un fait nouveau et sui generis, qui

a son unité et son iudividualité, sa nature proprc par conséquent,

et <jue, de plus, cette nature est éminemmenl sociale.
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Juist als sociaal feit is de zelfmoord voorwerp van

nauwgezet onderzoek geworden. Uit de statistieken

leerde men, dat de frequentie van den zelfmoord

constanter was dan die van de geboorte, het huwelijk,

de algemeene sterfte J
). In de beweging der cijfers in

iedere periode openbaarde zich een regelmatigheid, die

ei' van deed afzien de zelfmoorden te beschouwen als

willekeurige, van elkander onafhankelijke gevallen. Het

oog werd geopend voor den onderlingen samenhang

en de algemeene factoren. Niet alleen de constante

frequentie in een bepaalde groep, doch ook de regel-

matige stijging der relatieve frequentie, de vaste ver-

houding tusschen de neiging tot zelfmoord bij mannen

en vrouwen, bij personen van verschillenden gods-

dienst, de toeneming van de zelfmoordneiging met het

klimmen der jaren, de invloed van het gezinsleven, van de

jaargetijden en tal van andere factoren, rechtvaardigen

de sociologische beschouwing van den zelfmoord.

1) Adolf Wagner bewees dit in zijn: „Die Gexetzmasdgkeit

in den scheinbar willkürlichcn menschUchen Handlungen von Standpunkte

der Statistik, Hamburg, 1864, S. 87.

Ook Durkheim vergeleek de algemeene sterftecijfers met de

zelfmoordcijfers, 1. 1. p. 11. „La mortalité générale, notamment, varie

beaucoup plus souvent d'une année a 1'autre et les variations par

lesquelles elle passé sont beaucoup plus importautes". Zie p. 12:

Tableau II „Variations comparées du taux de la mortalité-suicide

et du taux de la morlalité générale".



§ 3. Statistieken van den zelfmoord.

Schier in alle beschaafde landen heeft men zich sinds

tientallen van jaren bezig gehouden met het «grouper

les chiffres». De oudste statistische gegevens bezit Zweden.

Zij reiken tot aan het midden der 18e eeuw. Deze cijfers,

die uitsluitend berusten op de opgaven van geestelijken,

beantwoorden echter niet aan de eischen, die aan een

bruikbare statistiek gesteld moeten worden '). In Frank-

rijk ving de registreering aan sinds 1827, meer* compleet

in 1835 2
), in België sinds 1852 y

; , in Engeland eerst sinds

1856 4
). Wat Denemarken betreft, zijn sinds 1847 de

1) Zie over het bruikbare van deze statistiek H. A. Krose,
Der Selbstmord im 19 Jahrhundert, Freiburg, 1906, S 11.

2) Door de zorg van M. Bar the, minister van justitie, werden

toen nieuwe tabellen gemaakt, die aantoonen, „non seulement

1'indication du lieu de leur décès, mais de leur sexe, de leur age, de

leur profession, du mois oü ils ont accompli leur triste résolution,

et de 1'instrument ou des moyens dont ils ont fait usage." —
Comptes de la justice criminelle, année 1835, p. 27.

Sinds 1827 verschijnt de zelfmoordstatistiek in Frankrijk als

aanhangsel van het Gompie rendu géneral de Padministration 'li-

la justice criminelle en France.

•3) Statistique générale de Belgique; Exposée de la situation du

Royaume, Bruxelles, 1852.

4) Anntial Rapport of the Begistrar Oeneral óf 6irths
]
deaths and

marriages.
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gegevens zeer nauwkeurig geregistreerd 1
). Ook Italië 2

)

en Oostenrijk-Hongarije 3
) hebben een uitgebreid statis-

tisch materiaal. Eéne gelijkvormige zelfmoordstatistiek

voor gansch Duitschland is nog een wensch voor de

toekomst. Wat Pruisen 4
), Beieren 5

) en Saksen 6
) aangaat,

kunnen wij vanaf het midden der 19e eeuw de frequentie

van den zelfmoord nagaan. Ook de statistieken der

andere Duitsche staten gaan in hoofdzaak tot dien tijd

ï) Kayser, Statisiik TabelvaerJc, udg af dertil allernaadanord.

Conmiission I. H. Kjöbenhavn, 1847.

2) Sinds 1881 bevat de „Statistica delle cause di morte" uitge-

breide opgaven over den zelfmoord. Voor dien tijd vinden wij

gegevens in Movimento dello stato civile, waarbij de Confronli Inter-

nationali.

3) Reeds in 1863 verscheen in Weenen: TJebersichts-Tafeln zur

Statist. der Oêterr. Mon. herausg. von der K. K. statist. Central-

Commission ; later verschenen de cijfers in het door deze commissie

uitgegeven: Statist. Jahrbuch de?' Osterreichischen Monarchie en

Osterreichisches Statist. Handbuch, Osterreichische Statistik.

4) Voor de jaren 1816-1848 „Tabellen der Geburten, Trainingen

und Sterbefdlle", 1849— 1858. Tabellen und awMlicheu NachricMen

über den Freuszischen Staat
"

Thans raadplege men: „Die Vreuszisclte Statistik" onder den titel:

nDie Sterblichkeit nach Todes-Ursachen und Altersklass'en der Ge-

storbenen sotcie die Selbstmorde und tödlichen Verungliickimgen".

5) „Beitrdge zur Statisiik des Koningrcichs Bayern" .later „General-

bericht über die Sanitdts-Verwaltung im Königreich Bayern" (sinds

1857); thans „Statist. Jahrbuch fiir das Köningreich Bayern."

c
>) Sinds 1834 bezitten wij voor Saksen opgaven. In 1902 is de

samenstelling der tabellen aan het statistisch bureau toevertrouwd.

Vóór dat jaar geschiedde dit door „Bezirks-arzte". Zie het „Statist.

Jahrbuch fiir das Königreich Sachsen".
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terug 1
) De geregelde registreering is in Spanje 2

), in

Zwitserland 3
) en in ons land 4

) veel later* begonnen,

terwijl die in Rusland van 1878 dateert 5
). O vei' het

algemeen kunnen wij de frequentie van den zelfmoord

vrij geregeld nagaan sinds het midden der vorige eeuw.

Met groote behoedzaamheid moeten deze statistieken

geraadpleegd worden. Men meene niet te spoedig bij

de inzage der* cijfers: «rerum cognoscere nexum». Uit

een beperkt aantal gevallen, voorkomend in een beperkt

gebied, gedurende een korte tijdruimte, trekke men niet

te spoedig conclusies. Niet alle cijfers hebben dezelfde

waarde 6
). Toch maakt de groote regelmaat, die ons

in de statistische getallen treft, het op zichzelf reeds

onwaarschijnlijk, dat de cijfers, als volstrekt onbe-

l) Würteniberg (1846), Stat. Handtmch für das Koningreien

IFürtemberg, Baden (1830), Stat. HandbucJi für das Grossherzoglum

Baden. Oldenburg (1854).

f) In Spanje geregeld en zeer betrouwbaar sinds 1880:

Edadidica de la Administracióu de la Judicia en lo criminal en

in het Anuario Estadidieo de Espana.

3) Mouvement de la population en Suisse pendant Vannée 1876,

Bern, 1878. Statistisch Jahrbuch für den Cantou Bern, 1871-1872

(eerst sinds 1876 geregelde registreering)

4) Jaarcijfers voor liet Koninkrijk der Nederlanden (algemeen

overzicht van de sterfte en doodsoorzaken) sinds 19 00 Crimi-

neele Statistiek, (^gewelddadige levensberooving.)

5) Zie de Annuaire statislique de la Russie, 1890, 8t. Petersburg.

6) Dit verschil in waarde hangt samen met de wijze, waarop

de cijfers verkregen zijn. Het zijn öf opgaven van artsen, die

lijkschouwing houden öf gegevens, verstrekt door liet ministerie

van justitie óf, zooals in Engeland, door de speciaal daarvoor

aangestelde „coroners".
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trouwbaar, geenerlei waarde zouden hebben. Men mag
ook nimmer vergeten, dat de statistieken als zoodanig

geen waardeeringsoordeelen uitspreken; evenmin geven

zij de oorzaken, doch slechts een aanwijzing in welke

richting deze gezocht moeten worden. Houdt men dit

in het oog, dan kunnen de cijfers onschatbare diensten

bewijzen, omdat zij uitdrukking geven aan het werkelijk

gebeurde. Alleen de statistiek kan het beeld van den

zelfmoord als maatschappelijk verschijnsel doen zien.



§ 4. Uitgebreidheid van het verschijnsel.

Tegen de bewering, dat de zelfmoord een «sociale

Massenerschehrung" is, zullen moeilijk op goede

gronden bezwaren kunnen worden ingebracht. Het

blijkt, dat jaarlijks tienmaal zóóveel zelfmoorden als

moorden worden gepleegd. In '1881 verzamelde von
Oettingen de absolute zelfmoordcijfers, die hij van

20 Europeesche landen bijeengebracht had. Hij noemde

het resultaat van zijn berekeningen schrikwekkend !
).

In de 5 jaren van 1873—1878 waren in die landen

110.716 gevallen geregistreerd 2
), gemiddeld ruim 22.000

per jaar. Dat dit getal verre van gedaald is, bewijst

het resultaat van Krose, die berekende, dat van

1890—1900 gemiddeld per jaar 38.727 zelfmoorden

plaats grepen 3
). Neemt men ook de gevallen van

Turkije, Bosnië, Portugal, Luxemburg en Monaco in

aanmerking, die in het bovengenoemde cijfer niet zijn

inbegrepen, dan komt men, volgens Krose, tot ruim

40.000 per jaar. Hiertoe in staat gesteld door het

«Centraal Bureau voor de Statistiek» te 's-Gravenhage,

heb ik volledig de zelfmoordcijfers kunnen bijeenver-

zamelen van alle Europeesche staten, Luxemburg en

Monaco uitgezonderd. Het resultaat waartoe ik kwam,

is vervat in de volgende tabel

:

1) A. von Oettingen, Ueber Selbstmord, S. 9.

2) a. a. O. im Anhange, Tabelle I.

3) H. A. Krose, Der Selhtmord im 19 Jakrk., S. 101.
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ZELFMOORD-FREQUENTIE IN DE EUROPEESCHE STATEN.

Absolute cijfers.

Landen. In 't jaar

A 1 li?Aantal zelf-

moorden.

vStatistieken, waarin deze cyiers worden

gegeven.

Duitschland . 1909 14225 Statist. Jahrbuch für das Deutsche Reich^

Berlin, 1911. S. 28.

TTrn n Irvii IrJJ l tlllivl IJ iV. . . 1907 9945 /IwMWflMv Ssffiti^tiniiiP Pfli'icj 1910 t> 36 *
-/O. / V I v IAjVAj v 1 & kJtxJjVVOvvlJIAlL/^ 1 ilil ln. 1 KJ l \J . Lr. KJ\J.

Oostenrijk . . 1906 4762
s\ i • 7 • 7 f f • a • 1 Tl 77 7

Osterreichisches statistiches Hemelbuch,

Wien, 1908, S. 29.

Engeland. . . 1909 3577 Amiual Report of the Ree/. Gen. in

Knalemd eind Wellen London 1911

p. 36.

Rusland L
) . •. 1898 3215 Morts violentes et subites dans VEmpire

de Russie, St. Pet., 1897, blz. 4.

1906 2319 Statistica Della Cause di Morti, Roma,

1911. p. 71.

België .... 1908 970 Annuaire Steitistique, Bruxelles, 1910.

p. 130.

Zweden. . 1909 917 Bidrag till Sveriges Officiella Statistik,

Stockholm, 1911. p. 54. A, Bevolk-

ningsstatistik. .

Denemarken . 1909 552 Danmarks Statistik, Kobenhaven, 1911.

S. 23.

Finland. . . . 1908 207 Annuaire Statistique de Finlande, Hel-

singfors, 1910. p. 59.

Bulgarije . . . 1910 207 Ann. Stat. du Royaume de Bulgarie,

Sophia, 1911. p. 557.

Overbrengen . . . 40896

1) Dans 57 gouvernements de la Russie d'Europe.
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Landen. In 't jaar
Aantal zelf-

moorden

Statistieken, waarin deze cijfers worden

gegeven.

Overgebracht . . . 40896

Noorwegen. . 1908 134 Statistik Aarbok for Kongeriket Norqe,

Kristiania, 1911. p. 17.

1908 118 Annnaire Statistique, Belgrade, 1906.

p. 192.

Schotland. . . 1909 244 Annual Report of the Reg. Gen. in

ScotlancL London, 1911. Tabl. 39.
7 7

Ierland .... 1909 146 Annual Report of the Req. Gen. for

Ireland, Dublin, 1910. XVII.
7 7

Nederland . . 1908 526 Crimineele statistiek. Hoofdstuk VII.
7

Haag, 1910.O"

Zwitserland 1909 835 Statist. Jahrbuch der Schweiz, 1910,

S. 34.

Spanje .... 1901 387 Movimieïito. Anual de la Poblacioii de

Espana, Madrid, 1903, p. 520, 521.

Portugal . . . 1900 148 Annuario Estatistico de Portugal, Lisboa,

gem. per jaar 1907. p. 28, 19.

Rumenië . . . 1895/1899 398 Mouvement de la population de la Rou-

maniëen 1900XLVIII, Bucuresti, 1909.

Griekenland . 1901 48i) Royaume de Grèce, Bulletin Mensuel des

décès de 12 villes de Grèce. Année

1901, Athènes 1908.

Totaal . . . . 43880

l) Deze 48 zelfmoorden waren aldus verdeeld: Athènes (8), Pirée (2), Patras 2)

Lyra (O), Tucala (O), Corfou (O), Volo (1), Larisse (2), Zante (0), Calamata (2),

Pirgos (0), Tripolitzal (0).
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Gemiddeld worden dus per jaar 43 a 44000 zelf-

moorden geregistreerd. Het is onbegrijpelijk, hoe Dr.

Rob er t Gaupp, zonder zelf de cijfers bijeenverzameld

te hebben, durft schrijven: «In Europa kommen jahr-

lich etwa 60—70000 Selbstmorde zur Kenntnis der

registrierenden Behörden» l
). Mr. Baas nam dit cijfer

van Gaupp . over 2
) . Ook Rehfisch schreef, zon d er

dit onderzocht te hebben, dat er jaarlijks meer dan

00.000 menschen zelfmoord plegen 3
).

Er dient rekening gehouden te worden met het feit,

dat het cijfer, dat wij verkregen, alleen het aantal der

gevallen geeft, waarvan bij desbetreffende autoriteiten

melding is gemaakt. In werkelijkheid is het totaal natuur-

lijk veel grooter. Hoevele gevallen worden niet verzwegen!

Vaak neemt de zelfmoordenaar, bevreesd dat de levens-

verzekeringsmaatschappij niet zal uitkeeren, zulke voor-

zorgen, dat zijn dood aan een ongeluk of aan misdaad 4
)

moet toegeschreven worden. Waar door de kerk mind er

eervolle bepalingen zijn gemaakt met betrekking tot de

begrafenis van den zelfmoordenaar, of de zelfmoord in

de wetgeving, zooals in Engeland 5
), beschouwd wordt

1) Ueber Selbstmord, S. 7.

2) Levensberoovitig op verzoek en zelfmoord, Haarlem, 1910, blz. 3.

3) Dr. Eugen. Rehfisch, Der Selbstmord, Berlin, 1893, S. 40.

4) In zijn r Levensberooving op verzoetf\ blz. 9, 10 geeft Mr. Baas
w een treffend voorbeeld van, hoe een zelfmoordenaar zijn daad

voor moord wilde laten doorgaan. Vgl. Hans Gross, HandbucJi

für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik, 5e Anfl.,

Münehen, 1908, II, 787—789.

5) De felo de se mag in Engeland niet met de gewone plech-

tigheden van de Staatskerk begraven worden. Zie ook wat Duitsch-

land aangaat: I). Nöldeke, Die Kirchliche Beè'rdigung der Selbst-

morder, Giessen, 1903, S. 35—40
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als misdaad en dienovereenkomstig de poging er toe

als «misdemeanor» wordt gestraft x
), bestaat de neiging

den zelfmoord te verzwijgen. Afgezien nog van deze

bijzondere gevallen is men er in bet algemeen toe

geneigd een zelfmoordgeval geheim te honden, omdat

in den breeden kring van het volksleven zelfmoord

als oneervol wordt beschouwd. Vaak is het ook absoluut

onmogelijk met zekerheid zelfmoord te constateeren,

Hoeveel drenkelingen worden gevonden 2
), hoe velen

sterven door kolendamp of gasverstikking, waarbij men
nimmer tot de wetenschap kan komen, of er opzet in

het spel was. Voor den arts, die met de lijkschouwing

belast is, blijft het vaak onmogelijk te beslissen, of

men te doen heeft met misdaad, ongeluk of zelfmoord 3
).

De poging tot zelfmoord wordt in vele gevallen

verijdeld. De statistiek geeft over 't algemeen alleen

een opgave van zelfmoorden, die gelukt zijn, hoewel

terecht de pogingen tot zelfmoord psychologisch van

evenveel gewicht zijn genoemd 4
). Alleen in Bulgarije

wordt ook van de zelfmoordpogingen opgave gedaan.

Naast 207 gelukte zelfmoorden werden 15 pogingen

1) Zie Baas, a. w. blz. 121. De poging wordt gestraft met tijdelijken

of levenslangen strafarbeid (penal servitude), of met gevangenis-

straf van ten hoogste 2 jaar met of zonder dwangarbeid (hard

labour), of met geldboete.

2) Volgens Wijnaendts Francken, (De zelfmoord, blz. 53)

was van de 544 gedurende de jaren 1882 en 1883 te London in de

Thames gevonden lijken van 44.3 0/0 de oorzaak van den dood

niet met zekerheid vast te stellen.

3
)

Vgl. Dr. D. Schermers, Over den zelfmoord^ (Jtreoht,

1909, blz. 12.

4) Graupp, Ueber Selbstmord, S. G.

7
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geboekt in liet jaar 1910. Het verhoudingscijfer was

van 1899-1910 als 12 : 1 *).

Het is niet wel mogelijk te gissen, in welke ver-

houding de statistisch opgegeven gevallen staan tot

liet geheele aantal volvoerde zelfmoorden.

B r i e r r e de Boismont 2
)
meende, dat men zonder

eenige vrees voor onnauwkeurigheid het aantal ge-

pleegde zelfmoorden dubbel zoo groot mocht schatten

als dat der ingeschreven gevallen. Voor dit vermoeden

bestaat echter geen wetenschappelijke grond. Met

zekerheid is alleen te zeggen, dat de officieel vastgestelde

cijfers verre beneden de werkelijkheid blijven.

Om het aantal gevallen in ons land te weten, kunnen

wij twee statistieken raadplegen: de sterftestatistiek 3
)

en de crimineele statistiek 4
). Volgens de eerste zijn

de cijfers voor de jaren 1904— 1909 als volgt:

1) Ook in Ween en en in Londen werden volgens v. O e t-

tingen de pogingen geboekt. Het resultaat was, dat in 18 76

naast 2 98 volvoerde zelfmoorden 38 6 pogingen voorkwamen,

In Weenen bedroegen in de jaren 1876-1879 de pogingen

ruim 83 0/0 van de gelukte zelfmoorden. Vgl. von Oettingen,
Ueber Selbstmord, S. 9.

2) Du Suïcide et de la folie suïcide, 2 e ed. 1865.

3) Zie de „Jaarcijfers voor Tiet Koninkrijk der Nederlanden"

,

bewerkt door het Centraal Bureau voor de Statistiek,

Hoofdstuk XVII. Algemeen overzicht van de sterfte onder de

werkelijke bevolking van het Rijk naar geslachts- en doodsoorzaken

in totaal en per 10.000 der gemiddelde bevolking van ieder

geslacht. Zelfmoord (33 bis). Uitgegeven bij de gebr. Belinfante.

4j Zie de „Bijdragen tot de statistiek van Nederland — crimineele

statistiek", eveneens uitgegeven door het Centraal Bureau.
Hoofdstuk VII: Gewelddadige levensberooving door misdrijf en

zelfmoord.
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Absolute zelfmoordcijfers volgens de sterftestatistiek.

1904 1905 1906 1907 1908 1909

M. j
Vr. M.

j
Vr. M. ! Vr. M. ! Vr. M.

\

Vr. M. Vr.

286
j
85 318 ! 77 282 \ 91 298 ; 88 306 \ 93 320 96

371 395 373 386 399 416

Uit deze tabel blijkt, dat in de 6 jaren van 1904—1909

in ons land 2340 zelfmoorden voorkwamen; jaarlijks

dus gemiddeld 390.

De getallen die de crimineele statistiek geeft, zijn

echter veel hooger.

TABEL III.

/ Gerechtelijk geconstateerde \ Gerechtelijk geconstateerde

\ levensberoovingen. / zelfmoorden.

1900—1908. 1900-1908.

(Absoluut cijfer). (Per 1.000.000). Jaar. Absoluut cijfer. Per 1.000.000.

(34) (6.6) 1900 414 80

(44) (8.4) 1901 423 81

(36) (6.8) 1902 453 85

(37) (6.9) 1903 462 86

(46) (8.4) 1904 482 88

(48) (8.6) 1905 515 93

(35) (6-2) 1906 471 84

(53) (9.3) 1907 483 85

(56) (9.7) 1908 526 91

(55) (9.4) 1909 535 92
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Volgens deze opgave pleegden dus 3012 personen

zelfmoord in de jaren 1904—1909 ; dus jaarlijks gemiddeld

502. Dit geeft voor dat tijdperk een absoluut verschil

van 672. De verklaring hiervan moet gezocht worden

in het feit, dat de eerste gegevens verstrekt zijn door

geneeskundigen, die zich in tal van gevallen er toe

bepalen, alleen de physieke oorzaak van het overlijden

op te geven, zonder zich uit te spreken over de vraag,

of de dood opzettelijk was gezocht. De laatste cijfers

zijn verkregen door het gerechtelijk onderzoek, dat

namens den Officier van Justitie wordt ingesteld, in

alle gevallen van gewelddadigen dood. Uit de verge-

lijking tusschen de tabel der gerechtelijk geconstateerde

zelfmoorden van 1900—1908 en die van de gerechtelijk

geconstateerde levensberoovingen blijkt, dat het aantal

zelfmoordenaars, ook in ons land, 10 maal zoo groot is

als het aantal van hen, die als slachtoffer van misdadige

aanrandingen vallen. Op 1 millioen inwoners staan ge-

middeld per jaar tegenover 8 moorden 85 zelfmoorden.



§ 5. Verschil in frequentie bij verschillende volken.

In vergelijking met andere landen van Europa is het

zelfmoordcijfer van ons land zeker niet hoog. Uit de

cijfers van de «Statistik des Deutschen Reichs, Band 236,

Bewegung der Bevölkerung im Jahre 1909» ]

) blijkt,

dat de neiging tot zelfmoord in Duitschland dubbel zoo

sterk is als in ons land. Het duidelijkst komt dit uit door

in een tabel naast elkander te plaatsen het aantal zelf-

moordgevallen op 1 millioen inwoners in beide landen.

TABEL IV.

De zelfmoord in Nederland en Duitschland 1900—1909.

Aantal zelfmoorden op 1 millioen inwoners.

Jaar. In Nederland. In Duitschland.

1900 80 203

1901 81 208

1902 85 214

1903 86 217

1904 88 210

1905 93 213

1906 84 204

1907 85 206

1908 91 219

1909 92 223

i) Berlin, 1911, S. 98, 99. Die Selbstmorde in den Jahren

1906 bis 1909.
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De hoogste zelfmoordcijfers van Duitschland vertoonen

Saksen-Coburg-Gotha
,

Saksen-Alténburg, Breinen en

Anhalt (386 tot 525 op 1 millioen). Dan volgen Heuss,

jongere linie (365), Hamburg (360), Brandenburg (350),

Berlijn (327), groothertogdom Saksen (325), Brunswijk

(325), provincie Saksen (322), Schwarzburg-Rudolstadt

(321) en koninkrijk Saksen (320). In de provincie Posen,

in Schaumburg-Lippe, prov. Rijnland, West-Pruisen,

Westfalen en in Schwarzburg-Sonderhausen komen op

1 millioen inwoners respectievelijk 123, 130, 131, 137,

193, 147 zelfmoorden voor.

Ongeveer even sterk als in Duitschland is de zelfmoord-

neiging in Denemarken, waar op 1 millioen inwoners

in de jaren 1896-1900, 221, van 1901-1905, 227, van

1906—1908, 190, in 1909, 205 gevallen voorkwamen

Nog weer hooger dan in Duitschland en Denemarken

is de relatieve frequentie in Frankrijk, waar in de

laatste jaren (1898— J 908) op 1 millioen inwoners ge-

middelp 235 zelfmoorden voorkwamen 2
).

Ook in Zwitserland is het cijfer zeer hoog (225 op

1 millioen).

Wij zien, dat de neiging tot zelfmoord in deze vier

genoemde landen van Midden-Europa 't sterkst optreedt.

In de landen, die daar om heen liggen, verliest zij aan

intensiteit en wordt nog zwakker in de staten, die aan

de peripherie van Europa liggen. Dit wordt ons duidelijk,

door uit de statistieken 3
) een tabel te construeeren, waarin

1) Vgl. Statistik Aarborg, 15 e Hargang, 1910, Kopenhagen, blz. 23.

2) Annuaire Statistique, Paris, 1910, p. 6. *

3) Vgl. Statistigue Annuelle du mouvement de la Population,

(ïome XXXIV — Paris, 1906, p. 319-326), p. 616, 617.
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het gemiddelde verhpudingscijfer gegeven wordt van

den zelfmoord tot liet aantal inwoners voor de ver-

schillende landen in een bepaalde periode (1896—1900).

Voor zoover dit mogelijk is, is het relatieve frequentie-

cijfer der jaren 1908 en 1909 er naast geplaatst.

TABEL V.

Relatieve frequentie van den zelfmoord in de verschillende

landen van Europa in de periode 1896—1900.

Landen.
Gemiddeld per jaar op

1 milJioen inwoners.

Frankrijk 239 303 (1908)

Denemarken .... 221 205 (1909)

202 223 (1909)

Zwitserland 222

Oostenr. -Hongarije 156

Zweden 151

België 119 130 (1909)

Engeland 89 100 (1909)

63 78.9 (1908)

45

60

Ierland 29 33 (1909)

40

Spanje 19

73

75.8 (1908)



§ 6. Verschil van frequentie in de steden en

op het platte land.

Reeds in 1839 noemde Ontij d liet «een boven allen

twijfel verheven daadzaak, dat in de hoofd-, handels-

en fabriekssteden de zelfmoord veelvüldiger voorkomt

dan op het platte land» !

). Ook Lisle kwam in 1850 tot

dezelfde conclusie, wat Frankrijk aangaat2
). De uitgebreide

statistische tabellen van lateren tijd hebben aange-

toond, dat deze onderzoekers juist hebben gezien. In

de Pruisische statistiek 3
) werd voor de jaren 1876 en

1881 berekend, hoe hoog het aantal zelfmoorden op 1

millioen inwoners was in de Pruisische steden en op

het platte land.

TABEL VI.

In 't jaar

1876.

In 't jaar

1881.

In de iandsgemeenten . 144 159

In steden met minder dan 20.000

195 215

In stedenmet20.000-100.000inwoners 236 256

In steden m. meer dan 100.000 inwoners 313 295

J) C. Gr. O n tijd, Verhandeling over den Zelfmoord, 's-Gravenhage

en Amsterdam, 1831), blz. 17.

2) E. Lisle, Du Suïcide, 1856, p. 28. II semblerait donc, au

premier abord, que 1'agglomération de la population dans les grandes

villes tend a favoriser la propension au suicide.

3j Preusmcke Statistik, 72 Heft. Einleitung.
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Naarmate dus de opeenhooping der bevolking sterker

was, bleek ook de zelfmoordneiging intenser. In het

jaar 1909 kwamen alleen in Berlijn 741 zelfmoordge-

vallen voor, in Bremen 117, in Hamburg 340, cl. i. naai'

verhouding op 4 milliöen inwoners respectievelijk 327,

405, 360, terwijl in datzelfde jaar op de geheele bevolking

223 zelfmoorden op1 millioen inwoners gepleegd werden 1
).

De 947 zelfmoorden, die in Zweden voorkwamen in

1909, waren aldus verdeeld: 590 op het platteland, 321

in de steden (9 : 5), terwijl slechts 22 °/
0 van de geheele

bevolking in steden woont 2
). In Stockholm alleen

kwamen 123 gevallen voor.

In Rumenië, waar slechts 48% van de bevolking in

steden woont, werden in de jaren 1895—4900 gemiddeld

398 zelfmoorden per jaar geregistreerd, waarvan 270

op het platteland en 128 in de steden 3). Van de 3577

zelfmoorden, in het jaar 1909 in Engeland gepleegd,

kwamen er in Londen alleen 508 voor, d. i
1
j 7

van het

totaal zelfmoordcijfer der geheele bevolking 4
).

Hoewel niet zoo hoog als in Stockholm, hebben ook

steden als Parijs (315), Weenen (298), Kopenhagen (306) 5
)

Züricli (303), een hooge relatieve frequentie 6
).

1) Zie Bewegung der Bevolkerüng im Jahre 1909. S. 98, 99.

2) A, Befolknings staiidik för ar 1909, S. 54.

3) Mouvement de la Pojndation de la Roumanie en 1900, XLVIII.

4) Annual Report of the Registrar General of births, deatlis and

marriages, Londen, 1911, p. 334-335.

<

r
>) Van de 5 52 zelfmoorden in Denemarken in het jaar 190 9

kwamen er 161 in Kopenhagen en Frederiksberg voor, Danmarks

Statistik, Kopenhagen, 1910.

6) Deze cijfers geven aan, hoe hoog het aantal zelfmoorden in

die steden was op 1 millioen inwoners, gemiddeld in de jaren

1896-1900. Vgl. Krose, Die Urmeken, S. 91.
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Wat ons land betreft, heeft de stad 's-Gravenhage

een zelfmoordcijfer, dat relatief belangrijk hdoger is

dan dat der geheele bevolking van ons land. In het

jaar 1910 pleegden aldaar 40 personen zelfmoord. In

Amsterdam kwamen in datzelfde jaar ook 40 gevallen

voor, in Rotterdam 31. Deze opgaven zijn te vinden in

de ((Statistiek van de sterfte naar den leeftijd en naai-

de oorzaken van den dood» 1
). In deze statistiek wordt

als totaalcijfer der zelfmoorden volgens de kleine lijst

der doodsoorzaken het getal 366 gegeven. De verhou-

ding van het aantal zelfmoorden in Den Haag tot dat

van het geheele land was dus als 1 : 9, terwijl die van

het aantal inwoners in deze stad tot het totaal inwoners

in ons land slechts is als 1 : 25 2
).

1) 'sGrravenhage, gebr. Belinfante, 1911.

2) Uit de opgaven, die door de Heeren Officieren van Justitie

aan Dr. Schermers werden verstrekt, bleek ook het hooge cijfer

van den Haag. In deze stad was het gemiddelde aantal zelf-

moorden op l millioen inwoners 160 tegen 79 in de provincie
Zuid- Holland. Vgl. Schermers, Zelfmoord, blz. 17.



§ 7. Stijging der relatieve frequentie.

Vergelijken wij het aantal zelfmoorden in onzen tijd

met dat uit vroegere jaren, dan doet de statistiek ons

duidelijk zien, dat de zelfmoord sterk is toegenomen.

Schier zonder uitzondering is in alle landen van Europa

de frequentie gestegen. Sinds het midden der vorige

eeuw is het aantal zelfmoordgevallen verdubbeld, ver-

driedubbeld, in sommige landen, zooals in Duitschland en

Frankrijk, zelfs verviervoudigd. Met al de energie, die

eigen is aan de beoefenaars van een zich jong gevoelende

wetenschap, hebben de sociologen de data bijeengebracht

en onderzocht. Deze cijfers en de daaruit opgestelde

tabellen getuigen niet van rustig vlietende wateren, doch

van een machtig bruisenden stroom, die zijn golven

steeds hooger opstuwt. Durkheim toonde aan, dat,

wanneer wij jaar voor jaar het zelfmoordcijfer nagaan,

dit gezegde in letterlijken zin waarheid bevat. De

toename bestaat niet hierin, dat telkens weer een

volgend jaar een hooger cijfer aanduidt, doch de regel-

matigheid in de toename is die van de in golving naar

boven gaande lijn 1
).

1) Durkheim. Le Suïcide, p. 10. II est intéressant de remarquer

qu-ils ne se produisent pas avec 1'extrême lenteur que leur ont

attribuée un assez grand nombre d'observateurs, niais il sont ala

fois brusques et progressifs. Tont a coup, après une série d'années

oü les chiffres ont oscillé entre des limites tres rapproehées, une

hausse se manifeste qui, après des hésitations en sens contraires,

's affirme, 's accentue et enfin se fixe.
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Deze golf is reeds wat ons land betreft, te zien bij

de vergelijking der cijfers in de jaren 1900— 1909.

TABEL VII.

Toename van den zelfmoord inNgdeHand
1900 - 1909

Op 1 mill. inwoners
100

95

90

85

80
Jaren CD CT) Cn cr^ CT\ CT) CT> 0"> CT)

Uit de ((Jaarcijfers)) kunnen van af 1875 opgaven

verstrekt worden. Hoe snel de toename is, blijkt uit de

volgende getallen.

TABEL VIII.

Periode. Totaal zelfmoorden.

1875—1879 833

1880—1884 1065

1885-1889 1189

1890-1894 1470

1895—1899 1264

1900—1904 1690

1905—1909 1969



113

Legóyt schreef in 1881 x
),

dat, in vergelijking met

andere landen, in Nederland het zelfmoordcijfer bijna

stationair is te noemen. Dit oordeel is echter niet

gegrond op de wetenschappelijke gegevens. Sinds 1875

is in ons land, zooals blijkt, liet aantal zelfmoorden

meer dan verdubbeld.

In Frankrijk is het absoluut getal zelfmoorden van

1826—1907 gestegen van 1739 tot 9945 per jaar.

Om de groote regelmatigheid in toename te doen

zien, geven wij van dit land de cijfers van af 1826 2
).

TABEL IX.

Toename van den zelfmoord in Frankrijk van 1826—1907.

Absolute cijfers.

Jaren. Jaren. Jaren.

1826—30 1.739 1883 7.267 1896 9.260

1831—35 2.119 1884 7.527 1897 9.356

1836—40 2.574 1885 7.902 1898 9.438

1841—45 2.951 1886 8.187 1899 8.952

1846—50 3.446 1887 8.202 1900 8.926

1851—55 3.639 1888 8.451 1901 8.818

1856—60 4.002 1889 8.180 1902 8.710

1861—65 4.661 1890 8.410 1903 8.885

1866—70 4.900 1891 8.884 1904 8.876

1871—75 5.276 1892 9.285 1905 9.336

1876—80 6.259 1893 9.054 1906 9.332

1881 6.741 1894 9.703 1907 9.945

1882 7.213 1895 9.263

1) Reeds Legoyt, Le Suïcide, Paris, 1881, p. 134, schreef

van ons land: „Cet heureux pays figure parmi*le petit nombre
de ceux chez lesquels le suicide peut être considéré stationnaire.

L'absence de crises politiques et industrielies, peut-être aussi le

earactère froid et tenace de ses habitants, expliqueraient-ils le

phénomène?"

2) Armuaire Statidiqtie, Paris, 1910. 36*.
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Duidelijk blijkt, dat nog tot 1907 de frequentie van

den zelfmoord in Frankrijk klimmende was. Op grond

van de cijfers voor de jaren 1900—1904 berekende

Schermers 1
), dat in Frankrijk geen toename in die

periode viel waar te nemen. Het is echter de groote

vraag, of wij hier niet met een tijdelijke daling te

doen hebben. Wel is waar geeft 1904 een lager cijfer

dan 1903, doch in 1907 ging de golvende lijn weer met

kracht naar boven, zooals wij zien in onze tabel.

Ook in Duitschland is de toename van den zelfmoord

zeer sterk. Gaupp berekende, dat van het jaar 1874 tot

1902 de bevolking van Pruisen ongeveer 35 °/0 toenam,

terwijl het aantal zelfmoorden steeg van 3075 tot 7217,

dus meer dan verdubbelde 2
;. Bij inzage der laatste

absolute zelfmoordcijfers blijkt het, dat Rehfisch tot

een verkeerde conclusie kwam, toen hij uitsprak, dat de

zelfmoord het hoogtepunt reeds bereikt had en eigenlijk

al voorbij was 3
). In het jaar 1909 werden in het Duitsche

rijk nog 460 zelfmoorden meer gepleegd dan in het

jaar 1908

1) Schermers, Over den Zelfmoord, blz. 15.

2) Graupp, Ueber den Selbstmord., S. 7.

3) Eugen Rehfisch, Der Selbstmord, Berlin, 1893, S. 41

—

„lasst sich doch im algemeinen behaupten, dass der Selbstmord ini

Wesentlichen seinen Höhepunkt überschritten hat."

4) Bewegung der Bevölherung, Berlin, 1911, S. 98.
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TABEL X.

Toename van den zelfmoord in Duitschland van 1881—1909.

Absolute cijfers.

T
J aren

.

Jaren. Jaren.

1881 9.068 1891 10.553 1901 11.836

1882 9.107 1892 10.626 1902 12.339

1883 10.337 1893 10.786 1903 12.730

1884 9.865 1894 11.135 1904 12.468

1885 10.191 1895 10 510 1905 12.810

1886 10.371 1896 10.888 1906 12.995

1887 10.083 1897 11.013 1907 12.777

1888 9.400 1898 10.835 1908 13.765

1889 9.647 1899 10.761 1909 14.225

1890 9.887 1900 11.393

Ook de uitspraak van Rehfisch, aangaande Saksen 1

),

wordt door de feiten gelogenstraft. In dit land is geen

teruggang der zelfmoordcijfers te bespeuren, zooals hij

meende. Het is verkeerd een conclusie te trekken uit

gegevens over slechts 5 jaren 2
). Moge, zooals Rehfisch

beweerde, er in dit land (dat steeds de hoogste zelf-

moordneiging vertoonde), wat de jaren 1895-1900 betreft,

eenige daling zijn op te merken, de cijfers na 1900 3
)

bewijzen, dat de golvende lijn daarna weer omhoog ging.

1) Rehfisch, Der Selbstmord, K. 43. „Bemerkenswerter ist

der Rückgang der Selbstniorde in Sachsen."

2) S. 44. „Ja, obwohl sogar die Einwohnerzahl Sachsens von

1885 bis 1890 um nahezu 1<> Procent gestiegen ist, ist die Selfost-

mordneigung gleichwohl stetig zurückgegangen."

3) Bewegung der Bevölkemng, Berlin, 1911, S. 99.
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TABEL XI.

Toename van den zelfmoord in Saksen.

Zelfmoord op 1 millioen inwoners.

1906 1907 1908 1909

Koninkrijk Saksen . . . 320 295 313 320

Groothertogdom Saksen . 245 280 316 325

Saksen—Altenburg. . . 312 322 388 406

Saksen—Coburg—Gotha . 340 381 406 525

Saksen—Meiningen. . . 229 276 294 294

Het stijgen van de relatieve
.

frequentie, zoowel in

Frankrijk als in Duitschland, blijkt het duidelijkst

uit nevensgaande Curve, die voor beide landen de

toename van den zelfmoord op één millioen inwoners

aangeeft.

In landen als Engeland 1
) en Zweden 2

), Ierland en

Schotland is de frequentie niet zoo snel gestegen als

in Frankrijk en Duitschland; toch is ook hier de

laatste 30 jaren het totaal der zelfmoorden verdubbeld.

Noorwegen is het eenige land, dat aan 't einde der

19e eeuw een lager zelfmoordcijfer heeft dan in 1830—40,

terwijl dat voor Zwitserland stationair blijft.

1) In Engeland neemt de zelfmoord steeds toe. Van 1901-1909

waren hier de relatieve cijfers 96, 99, 105, 99, 104, 101, 107,

100. Zie Annual Report in England and fFales, 1911.

2) In Zweden was het absolute cijfer in 1904, 738, terwijl het

in 1909 klom tot 844. Vgl. Bidrag till Sveriges officiella Statistik, 1909.
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Men beeft wel eens geineend, dat de vermeerdering

van de zelfmoordgevallen slechts in schijn zou bestaan,

omdat men vroeger niet zoo nauwkeurig registreerde.

Deze tegenwerping zou alleen beteekenis kunnen hebben

voor de jaren 1840—1850. Moge liet waar zijn, dat

vóór dien tijd de statistische opgaven zeer onvolledig

waren, dit bezwaar kan vanaf het midden der vorige

eeuw zeker niet meer gelden. En juist vanaf 1860 is

de beweging der cijfers zóó regelmatig en de toename

zóó treffend, dat er niet aan te twijfelen is, of de

zelfmoordneiging is sterk toegenomen. Onderstaande

tabel maakt die toename ook voor andere landen van

Europa duidelijk.

TABEL XIII.

Toename van den zelfmoord in verschillende landen 1
).

Relatieve cijfers.

Jaren.

T5
fl
o3

CD

fl

a

~©
cé

a
CD

CD

Ö
CD

CD
§1—

1

M
:f=P
u
rt
CD

P
cö

CD
CC

;CD

'cö

Om
CD
i—

1

NO
O SJ S

+3
OO
O
O

-4-3

'SE

1—

1

1856-60 39

1861-65 65 35 76

1866-70 66 39 15 87

1871-75 66 33 18 81 38

1876—80 74 47 18 92 29 163 228

1881—85 75 53 22 68 97 33 164 235

1886-90 79 57 24 67 118 39 162 222 51

1891—95 89 60 29 65 144 48 175 220 57

1896—1900 89 60 29 45 151 47 156 222 63

l) Deze cijfers zijn ontleend aan de Statistique Annuelle du

mouvement de la Population , Tonie XXXIV, Paris, Iinprimerie

Nationale, p. 319-326.



§ (S. Verschil in frequentie bij de beide seksen.

Als een vaststaand feit moet na raadpleging der

statistieken worden aangenomen, dat de neiging tot

zelfmoord zich veel sterker vertoont bij mannen dan

bij vrouwen. In ons land is de verhouding ongeveer als

3:1. Uit de crimineele statistiek 1
) wordt dit duidelijk.

TABEL XIV.

Verdeeling der zelfmoordenaars naar het geslacht.

Het percentage vrouwen, dat zich onder de zelf-

moordenaars bevond, bedroeg in de opvolgende jaren

:

1900 . • 30 «ft 1905 . . 24.27 o/o

1901 . . 27.90 % 1900 . . 28.45 %
1902 . . 28.70 % 1907 . . 27.12 %
1903 . . 24.24 o/

0 1908 . . 26.43 o/o

1904 . . . 27.80 o/
0 1909 . . . 20.73 %

Ook volgens de jaarcijfers is deze verhouding aldus:

TABEL XV.

Jaar. M. Vr. Jaar. M. Vr.

1903 282 64 1907 298 88

1904 286 85 1908 306 93

1905 318 77 1909 320 96

1906 282 91

i) Crimineele statistiek, 1911, blz, LX XIV.
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In het Duitsche rijk is het percentage der vrouwen

nog kleiner. In de 11 jaren van 1899—1909 bewoog

zich het zelfmoordcijfer der mannen tusschen 313 en

348, dat der vrouwen slechts tusschen 82 en 101 op

1 millioen inwoners van hetzelfde geslacht. Tegenover

100 zelfmoorden door mannen gepleegd, kwamen 25.2

tot 31 gevallen voor bij vrouwen 1
).

TABEL XVI.

Zelfmoord in het Duitsche Rijk.

Tegen 100 gevallen van zelfmoord bij mannen, kwamen

er bij vrouwen voor:

1898 26.8 1904 28.5

1899 27:2 1905 29.2

1900 26.8 1906 30.5

1901 25.2 1907 31.0

1902 26.3 1908 29.1

1903 27.1 1909 30.0

In Frankrijk kwamen van 1894—1898 gemiddeld per

jaar 288 zelfmoorden bij vrouwen voor tegen 1000 bij

mannen.

In Engeland was gedurende diezelfde periode liet

percentage der vrouwen iets hooger (337 : 1000).

Over het algemeen komen in Europa 4 maal zooveel

zelfmoorden voor bij mannen als bij vrouwen.

i) Bewegung der Bewlherung im Jahre 1909, Berlin, 1911.



TABEL XVII.

Verdeeling van de zeltmoordenaars naar sekse.

Absolute cijfers.

Jaren. Zweden Noorwegen Bulgarije Finland Zwitserl. Engeland

M. Vr.
' M. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Vr. M. Vr.

1904 581 157 874 135 68 8 122 28 2523 822

1905 676 130 1003 180 61 4 138 24 2683 862

1900 624 149 1061 149 59 9 144 36 1775 564 2655 797

1907 696 136 1006 138 67 6 165 38 1821 624 2632 901

1908 676 168 852 149 72 12 176 51 2079 614 2844 934

1909 761 156 2683 894



§ 9. De toename der zelfmoordneiging en

de leeftijd.

De neiging tot zelfmoord neemt toe met het klimmen

dei' jaren. Ten onrechte meenen velen met Esquirol 1
),

dat op hoogen leeftijd zelfmoord weinig voorkomt, omdat

de mensch, naarmate hij dichter nadert aan den eind-

paal des levens, des te meer aan het leven vasthoudt.

Meuigeen heeft alleen gerekend met de absolute cijfers.

Het absoluut getal zelfmoorden, boven de 60 jaar gepleegd,

is dan niet zoo hoog als liet absoluut getal zelfmoorden

tusschen 30 en 50 jaar. In ons land b.v. werden er in

't jaar 1909, 4 zelfmoorden gepleegd door jongens beneden

16 jaar; onder meisjes beneden 16 jaar kwam geen enkel

geval voor; 16 zelfmoorden werden gepleegd door

mannen en 12 door vrouwen van 16—21 jaar, 55 door

mannen en 20 door vrouwen van 21—30 jaar, 149 doof

mannen en* 52 door vrouwen van 30—50 jaar, 65 door

mannen en 28 door vrouwen van 50—60 jaar en

107 door mannen en 31 door vrouwen boven de 60 jaar.

Ueter echter', dan op deze absolute getallen te zien, is

l) Esquirol, Maladiex Mentale?: „La vieillesse, qui inspire

a 1'liomme le désir de vivre, paree qu'il est plus pres du terme

de la vie, est raremeut exposée au suicide."
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het, deze cijfers in relatie te brengen met de verdeeling

der bevolking naar den leeftijd. Deze relatieve cijfers

toonen dan duidelijk aan, dat de zelfmoordneiging

regelmatig in kracht toeneemt tot den hoogsten leef-

tijd toe. Wel komt, absoluut genomen, zelfmoord het

meest voor tusschen 30—50 jaar; na het 50e jaar

iets minder, terwijl er boven de 60 jaar geregeld weer

meer gevallen zijn dan in de hieraan voorafgaande

periode. Zelfs overtreft het absolute cijfer, dat de ge-

vallen aangeeft, die boven de 60 jaar plaats hebben,

dat van de periode van 21—30. Nemen wij echter de

relatieve cijfers, dan blijkt, dat met de jaren geregeld

de zelfmoordneiging toeneemt in intensiteit. Brengen

wij het aantal zelfmoorden, tusschen 50—60 jaar ge-

pleegd, met betrekking tot het lage bevolkingscijfer van

dien leeftijd (1021), dan moeten wij constateeren, dat

de zelfmoord, naar verhouding, dubbel zooveel voor-

komt tusschen het 50e—60e jaar, als in de periode van

30—50 jaar. Het sterkst is cle neiging boven 60 jaar,

ruim 3 maal zoo sterk als in den leeftijd van 21—30 jaar.
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Ook in andere landen treft men ditzelfde verschijnsel

aan. De 70—80-jarige leeftijd vertoont 3 tot 4 maal

zooveel neiging tot zelfmoord als de jongelingsleeftijd.

Met zeer veel zorg en ondanks vele moeilijkheden heeft

Kr o se') op de volgende wijze een tabel samengesteld.

Het aantal zelfmoordenaars in een bepaalde levens-

periode heeft hij in verband gebracht met het aantal

levende personen in diezelfde periode. Hierdoor wordt

duidelijk, dat ook in Frankrijk, Italië, Denemarken,

Pruisen en Baden relatief de meeste zelfmoorden gepleegd

worden na het 70ste jaar.

TABEL XIX.

Zelfmoordcijfers op elk millioen levenden van denzelfden leeftijd

en hetzelfde geslacht.

A. Mannen.

Pruisen. Baden. Denemarken. Frankrijk. Italië.

Leeftijd. 1883—1890 1891—1900 1896—1900 1887/88 en

1891

1899—1901

10—15
15-20

31

179 j
94

|
80 23

144
\ 72

)

20-25
25-30

300

324 |
285

|
285 ' 262

\

j
132

30—40 441 360 365 350

40—50 683 597 706 516
|

176
50—60 868 850 969 711

00—70 952 890 1109 919
\ 225

j

70- 80 982 1098 1206 1035

80 en

daarboven 1042 1403 952 987 223

i) H. A. Kr os e, Die Ursachen der belbsfmordhUitjiykt'if, Freiburg,

1906, S. 31.
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B. Vrouwen.

Pruisen. Baden.
•

Denemarken. Frankrijk. J talië.

Leeftijd. 1883—1890 1891—1900!

i

1896—1900 1887/88 en

1891

1899—1901

10—15
15—20

9

92 !

31 38 12

91
|

29

20—25
25—30

125

96 J

88 83
)

92
\ 39

óö—iö 00 1U0

40-50 128 97 138 124
) 38

50—60 167 150 182 167

60—70 188 137 287 199
j

47
70—80 202 176 293 244

80 en

daarboven 204 196 333 239 23

In vroegere studiën werd van zelfmoord bij kinderen

nauwelijks gewag gemaakt. Het is gebleken, dat in de

laatste tientallen van jaren ook in den kinderleeftijd

de neiging om zich te dooden snel is toegenomen. In

ons land pleegden* in het jaar 1908, 5, en in het jaar

1909, 4 kinderen beneden 16 jaar zelfmoord 1
). Ook hier

treft ons de verhoüding der geslachten. Onder deze 9

kinderen waren 8 jongens en 1 meisje.

Baer berekende, dat in de jaren van 1869—1898 in

Pruisen 1708 kinderen beneden 15 jaar zelfmoord pleegden,

(1346 jongens, 362 meisjes), gemiddeld dus per jaar 56 2
).

Dit cijfer is verre van gedaald. In het jaar 1907 benamen

1) Zie de Crimineele statistiek, 1910 en 1911.

2) A. Baer, Der Selbdmord im kindlichen T.ebenmlter, Leipzig,

1901, S. 75.
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in het Duitsche rijk 113 kinderen beneden 15 jaar zich

het leven 1

). Ook in Frankrijk neemt de kinderzelfmoord

sterk toe. In de periode 1836— 10 kwamen jaarlijks

gemiddeld 19 gevallen voor (beneden 16 jaar). Dit

doorsnee-cijfer klom, wat de jaren 1891—95 betreft,

tot 75.

TABEL XX.

Overzicht van de toename van zelfmoord onler kinderen

beneden 16 jaar en onder minderjarigen (16—21 jaar)

sedert 1836 2
) in Frankrijk.

Jaren.
Kinderen van

beneden 16 jaar 16—21 jaar

1836-40 19 128

1841-45 20 134

1846—50 24 126

1851—55 29 151

1856-60 2(5 161

1861 -65 28 167

1866—70 31 174

1871—75 31 174

1876—80 51 243

1881—85 61 309

1886-90 70 366

1891-95 75 450

lij Rusland neemt de neiging tot zelfmoord onder

kinderen zoodanig toe, dat sommige geleerden meenden

te mogen spreken van een «schoolziekte» in denzelfden

1) Bewegnng der Bevölkerwig im -lui' re 1907, S. 1">6.

2) Tarde in de Révue pédagogique, 1897. pag. 192.
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zin, als ruggegraatsverkromming en bijziendheid geacht

worden dit te zijn. Dr. G. W. Ch lopin 1
) schreef, dat

suicide onder de leerlingen der middelbare scholen

driemaal zooveel voorkomt als onder de gansche

Russische bevolking. Hij grondt zijn bewering op

materiaal in het ministerie voor volksverlichting ver-

zameld. Sinds het begin der 3-jarige periode 1883—1885

tot het triennium 1901 —1903 nam het aantal zelf-

moorden onder gymnasiasten en reaal-school-leerlingen

toe in verhouding van 100:1 60. Op de meisjesburger-

scholen was de neiging tot zelfmoord minder groot en

overtrof niet die der gansche Russische bevolking. Doch

op de kweekscholen voor onderwijzeressen en onder

vrouwelijke gymnasiasten nam het aantal sterk toe.

Liet maximum van zelfmoorden valt, volgens Chlopin,

bij knapen en meisjes in de 6e klasse d. i. op 15 a

16-jarigen leeftijd om in de 7e en 8e klasse plotseling

snel te dalen.

In Engeland waren onder de 2683 mannen, die zelf-

moord pleegden in 1909, 8 jongens beneden 15 jaar,

doch 62 van 15—20 jaar 2
).

In België is het percentage kinderen veel hooger.

Onder 970 zelfmoordenaars waren daar in 1908, 24

kinderen beneden 16 jaar 3
).

1) ZéiUchrift für Schulgesuudheiispfkye, 1909.

2) Annual Rapport, 1911, p. 36.

3) Annuaire Statistigue, 1910, p. 130.



10. Zelfmoord en godsdienst.

Alleszins belangrijk moet het geacht worden den

invloed te onderzoeken, dien de godsdienst uitoefent

op het voorkomen van den zelfmoord. Onder de groot-

machten des levens, die van beteekenis zijn voor het

denken en voor het willen des menschen, bekleedt

zeker de religie de voornaamste plaats. Het ligt voor de

hand te meenen, dat zij, die gebroken hebben met het

geloof aan God en aan een leven na dit leven, in

benarde levensomstandigheden eer de toevlucht tot

zelfmoord nemen dan zij, die leven in de vreeze des

Heeren. Uit den aard der zaak kan echter noch de

bewarende invloed der religie, noch de verwoestende

macht van 't ongeloof in cijfers worden vastgelegd.

Wij moeten ons bepalen tot het onderzoeken naar de

gezindte, waartoe de zelfmoordenaars behooren. Ook

kan worden nagegaan, of de relatieve frequentie van

den zelfmoord in verschillende landen met de ver-

schillende confessies samenhangt.

Tot zijn niet geringe verbazing meende reeds in

1864 Wagner uit de statistische gegevens te moeten

opmaken, dat zelfmoord overal bij Protestanten meer

voorkomt dan bij RoomSch-Katholieken «Ik moet be-
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kennen)), zoo schreef hij 1
), «dat ik er niet gemakkelijk

toe overging om aan te nemen, dat de gezindte invloed

uitoefent op de zelfmoordfrequentie. Vooral kon ik

moeielijk toegeven, dat in het Protestantisme die neiging

het sterkst is. Toch komt het mij, na gedane onder-

zoekingen, voor, dat deze invloed niet te loochenen valt».

Latere, nog meer uitgebreide onderzoekingen toonden

aan, dat Wagner juist had gezien. Overal is de zelfmoord-

frequentie bij de Protestanten het hoogst. Mors el li 2
)

berekende, dat in doorsnede jaarlijks op 1 millioen

inwoners in de Grieksch-Katholieke landen 40, in de

Roomsch-Katholieke landen 58, in de gemengd Roomsch-

Katholiek-Protestantsche landen 96, in de zuiver Prote-

stantsche landen 190 zelfmoorden voorkomen. Hij merkte

op, dat de Italianen, de Spanjaarden, de Portugeezen d.i.

de zuiver Roomsch-Katholieke volken op de onderste

sport der zelfmoordladder staan, terwijl bij overwegend

Protestantsche volken als bij Saksen, Denen, Skandina-

viërs en ook bij Pruisen het omgekeerde het geval is 3
).

Beter dan internationale vergelijkingen te maken is

het, om in een en hetzelfde land het zelfmoordcijfer te

beschouwen, met betrekking tot de godsdienstige gezindte.

Wat Duitschland betreft, zijn het juist het Protestantsche

Noorden en de Protestantsche Saksische staten, die de
'

hoogste cijfers hebben, terwijl Rheinland, Westfalen,

Beieren en Posen de laagste vertoonen k
).

1) Gesetzmassigkeit in den sckeinbar willkürïichen Handlungen,

Hamburg, 1864. S. 277.

2) Morselli, Der Selbstmord, Leipzig, 1881, S. 135.

3) a. a. O. S. 139.

4) Zie: Bewegung der Bevölkerung . 1911, S. 98. Vgl. Gr au pp,
Ueber den, Selbstmord, S. 14.
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In Zwitserland komen in de FranscHe cantons de

meeste zelfmoordgevallen voor, ongeveer 2 maal zooveel

als in de Duitsche cantons 1
.)

In de Fransche cantons geven de Roomsch-Katholieken

op 1 millioen inwoners een zelfmoordfrequentie van 83,

de Protestanten een van 453; in de Duitsche cantons

geven de Roomsch-Katholieken een frequentie van 87, de

Protestanten een van 293, terwijl in de gemengde cantons

de frequentie 212 is 2
). Liever dan de tabel van Krose,

die den invloed van den godsdienst op den zelfmoord

beschouwt met een apologetisch doel en dus voor-

ingenomen is 3
), geven wij die van Durkheim 4

), die het

aantal zelfmoorden naging in verschillende landen, op

1 millioen personen van iedere godsdienstige gezindte.

TABEL XXL
Prote- Katho-

Joden.
Namen der

stanten. lieken. onderzoekers.

Oostenrijk (1852-59)
Pruisen (1849-55)

(1869-72)

(1890)

(1852-62)

(1870-74)

(1878-88)

(1844-56)

(1884-91)
Wurtemberg (1846-60)

(1873-76)

(1881-90)

Baden

Leieren

79.5

159.9

187
240
139
171

242
135.4

224
113.5

190
170

51.3

49.6

69
100
117
136.7

170
49.1

94
77.9

120
119

20.7

46.4

96
180
87

124
210
105.9

193
65.6

60
142

Wagner.
Id. •

Morselli.

Prinzing.

Legoyt.
Morselli.

Prinzing.

Morselli.

Prinzing.

Wagner.
Durkheim.

Id.

1) Statistisch Jal/rbuch, 1910, S. 34, 35.
2
) Durkheim, Le Suicide, p. 125.

3) Krose, lleligion und Moral'&tatistik, München, 1906, S. I:

„Wir wollen an der Hand der Statististik prüfen ob der gegen
die Katholiken erhobene Vorwurf der mora lische Minderwertigkeil
berechtigt ist".

4) Le ISaicide, p. 152.
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Zoowel Schermers 1
) als Baas 2

) hebben er zich

over beklaagd, dat in ons land niet nauwkeurig melding

wordt gemaakt tot welke godsdienstige gezindte de

zelfmoordenaars behooren. Hun klacht was niet geheel

ongegrond met betrekking tot de crimineele statistiek;

maar toch hebben beide onderzoekers over het hoofd

gezien, dat onze ((Statistiek van de sterfte naar den

leeftijd en naar de oorzaken van den dood», den

zelfmoord wel in verband met de godsdienstige gezindten

beschouwt 3
).

TABEL XXII.

Zelfmoordenaars verdeeld naar godsdienstige gezindten 4
).

In de jaren
Totaal

Protestanten

Totaal

B.-Kathol.

Totaal

Israëlieten.

Geen godsd.

gezindte.

1905 en 1906 564 157 28 11

1907 » 1908 591 166 22 21

1909 » 1910 574 157 30 19

1729 480 80 51

1) I). Schermers, Over den Zelfmoord, 1909, blz. 23. „Voor

ons land kunnen echter geen nauwkeurige cijfers aangaande den

invloed, dien de godsdienst moet uitoefenen, worden overgelegd".

2) A. R. Baas. Levensberooving op verzoek en Zelfmoord, 1910,

blz. 42. „Het ware wenschelijk, dat onze statistiek van iederen

zelfmoordenaar nauwkeurig melding maakte, of hij tot een gods-

dienstige gezindte behoorde en zoo ja, tot welke".

3) Zie de „Statistiek van de sterfte" over het jaar 1906, 1908,

1910. Slechts om de twee jaar wordt de sterfte in verband met

de kerkelijke gezindten gepubliceerd.

4) Volgens de volkstelling van 31 Dec. 1909 was de ver-

houding aldus: Ned. Herv. 44.18 0/0 R. Kath. 35.02 0/0l

Greref. kerk 8.42 0/0) Israël. (Nederl. en Port.) 1.81 0/0,

overige kerkgez. 5.GO <>/0 , zonder kerk. gez. 4.97
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Volgens deze opgaven was de verhouding van de

zelfmoordgevallen onder de Roomsch-Katholieken tot die

der Protestanten in ons land als 5 : 18, terwijl 35.02 °/
0

van de bevolking Roomsch-Katholiek is en 50.06 °/
()

Protestant. Relatief plegen de Protestanten 2 maal

zooveel zelfmoord als de Roomsch-Katholieken. Uit de

opgaven, die door de Heeren Officieren van Justitie

welwillend aan Dr. Schermers 1
) werden verstrekt,

blijkt eveneens deze verhouding. Wij hebben slechts een

vergelijking te maken tusschen het aantal zelfmoorden

op 1 millioen inwoners in de 3 noordelijke provincies

en dat in Noord-Brabant en Limburg.

TABEL XXIII.

Grerechtshoven.
Aantal R.Kath.

inwoners.
Verhouding op

i mill. totaal.

Bosch (
N.-Brabant.

|
Limburg.

91.4 % 39

Arnhem ( Gelderland.

(
Overijsel.

32.3 o/
0 71

Ben Haag j

Z.-Holland.

I
Zeeland.

28.6 % 79

Amsterdam j
N -Holland,

j Utrecht.
24.4 % 108

Leeuwarden (
Groningen.

{ Friesl. en Drenthe.
Ö.9 % 129

De bewering, dat over het algemeen de zelfmoord-

neiging bij Roomsch-Katholieken minder sterk is dan

l) Schermers, Over den zelfmoord, blz. 24.
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bij Protestanten, kan men niet, zooals Gaupp 2
) doet,

ontzenuwen, door te wijzen op het Roomsen-Katholieke

Frankrijk met zijn hooge zelfmoordfrequentie. Het moge
waar zijn, dat het meerendeel der Fransche bevolking

nog Roomsch-Katholiek is in naam, inderdaad is er

slechts een betrekkelijk kleine minderheid, die nog

vasthoudt aan het oude geloof 1
).

Sterker dan bij de Roomsch-Katholieken is in'sommige

landen de zelfmoordneiging bij de Israëlieten; doch

naar verhouding komen er bij hen schier in geen enkel

land zoo veel gevallen voor als bij de Protestanten. In

10 jaren (1891—1900) werden in Pruisen 64.040 zelf-

moorden gepleegd, die aldus te verdeelen zijn: 50518

door Protestanten, 10.381 door Katholieken, 137 door

personen van andere gezindten, 918 door Israëlieten

en 2085 door personen, wier godsdienst niet opgegeven

werd. Brengen wre deze cijfers in verband met het aan-

tal inwoners van iedere gezindte, dan krijgen we als

resultaat, dat op 1 millioen inwoners van dezelfde

godsdienstige gezindte zich zelf doodden : 247 bij de

Protestanten, 241 bij de Joden, 93 bij de Katholieken.

In ons land is het cijfer voor den zelfmoord bij de

Israëlieten zeer hoog. In de 6 jaren van 1905—1910

1) Gr a u p p, Ueber den Selbstmord, S. 14.

2) Zie Krose, Religion und Moraktatidik, S. 71. Merk-

waardig is de profetie van von Oettingen, die voor 25 jaar

in zijn Moraktatistik, S. 768 schreef : „Man braucht in Frankreich

nur konsequent fort zu machen im Sinne des Paul Bertschen

Regimes „dass die Religion allüberall der Sittlichkeit storend in

den Weg trete" und man wird in wenigen Jahren erleben, wie

die von der Religion emanzipierte Volksschnle eine Selbst-

mörderische (i-eneration gross zu ziehen geeignet ist."
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waren er 80 Israëlieten en 1729 Protestanten onder de

zelfmoordenaars; dit geeft een verhouding ais 2 : 43.

Bedenken we echter, dat het bevolkingscijfer der

Israëlieten 1,81%, dat der Protestanten 52,6 °/0 der

geheele bevolking is, (dus ongeveer als 1 : 29) dan is

de neiging bij de Israëlieten toch nog iets sterker dan

bij de Protestanten.

Hoewel in dit hoofdstuk nog geen antwoord wordt

gegeven op de vraag, waarom de neiging tot zelfmoord

bij Roomsch-Katholieken het zwakst is, zij toch reeds

hier opgemerkt, dat het woord Protestant uiterst rek-

baar is en volstrekt niet zegt of de persoon in kwestie

al of niet religieus was. Het is te betreuren, dat

statistisch niet is te onderzoeken, hoe hoog het per-

centage zelfmoorden is op het aantal van hen, die van

geen religie zeggen te zijn. Ook kan niet worden

nagegaan, hoevelen der als Protestant aangegevenen

modern, hoevelen orthodox waren; evenmin hoevele

zelfmoordenaars behooren bijv. tot de Gereformeerde

Kerken. Werden er zoodanige verdeelingen gegeven,

dan zou blijken, dat de strenge afkeuring van den

. zelfmoord in het Gereformeerd Protestantisme een

gunstigen invloed uitoefende op de frequentie van dit

verschijnsel. Een blik op de lage cijfers van Protestantse lir

staten, als van Engeland, van Schotland en van Neder-

land versterkt in deze meening.



§41. Zelfmoord en Beroep.

In de statistische gegevens der meeste landen worden

de zelfmoordenaars verdeeld naar hun beroep. Wat
ons land betreft, blijkt, dat absoluut genomen, de meeste

zelfmoorden door arbeiders worden gepleegd, daarna

door landbouwers, jagers, visschers, kooplieden en onder-

nemers. Dit ligt in den aard der zaak, daar het grootste

deel der bevolking hiertoe behoort. In het jaar 1909

bevonden zich onder de zelfmoordenaars 16c2 arbeiders,

(59 landbouwers enz. , 66 kooplieden, 19 handels- en

winkelbedienden, 16 huisbedienden, en 30 ambtenaren

(vrij beroep). Het spreekt vanzelf, dat in vele gevallen de

zelfmoordenaars zonder beroep, waren of dat hun beroep

onbekend was. Het is bovendien zeer moeilijk hen te

classificeeren. Voor zoover dit mogelijk was, gaf de

beroepsindeeling in ons land de volgende uitkomsten !

),

TABEL XXIV.

Zelfmoordenaars verdeeld naar beroep igoo—1909.

Verhouding tot het totaal zelfmoordenaars in ieder jaar.

BE RO E P. 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909

Landb., jagers, visschers . . 12.56 16.78 13.02 14.07 10.79 10.68 12.10 15.11 11.79 12.90
Koopl., ondernemers, enz. . 14.49 12.29 14 57 13.20 14.52 17.48 11.04 15.73 14.64 12.34
Handels- en winkelbedienden 2.90 4.49 2.21 4.11 3.32 3.30 3.40 2.69 2.09 3.55

21 50 25.30 22.96 23.38 29.67 27.57 30.57 23.60 27.76 30.28
2 36 4.42 2.16 1.87 2.52 1.49 2.28 2.28 2.99

Ambtenaren en vrij beroep. 10.39 5.44 6.62 9.31 4.56 6.80 6.58 4.55 4.56 5.61

1) CrimineeU statistiek, 1911 (LXXV)
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Met deze cijfers kan men niet te voorzichtig zijn.

Zij kunnen op een dwaalspoor brengen, omdat wij naast

deze tabel er geen hebben van de ((bevolking verdeeld

naar beroep.» Alleen de daarmede in relatie gebrachte

zelfmoordcijfers zouden waarde hebben. l
) Op een vraag

naar de beroepsindeeling der zelfmoordenaars aan den

heer Directeur van het Centraal- Bureau, ontving ik ten

antwoord, dat de gegevens omtrent zelfmoord in de

crimineele statistiek verzameld worden door middel

van tabellen, door de Officieren van Justitie ingevuld

Het onderbrengen in de verschillende groepen geschiedt

ook door genoemde ambtenaren. Hierdoor is de moge-

lijkheid uitgesloten om te streven naar een groepeering,

die uiterlijk en innerlijk vergelijkbaar is met de classi-

ficatie der beroepstelling. Absoluut genomen is het zelf-

moordcijfer der arbeiders 't hoogst. Men verlieze echter

niet uit 't oog, dat er veel meer arbeiders zijn dan land-

bouwers, kooplieden enz. Waarschijnlijk is de relatieve

frequentie der arbeiders in ons land niet bijzonder hoog-

te noemen. Ook Morselli beweerde, dat, hoewel naar

veler meening de arbeidersklasse een hoog zelfmoord-

cijfer heeft, hij dat in J talie niet kon opmerken 2
).

1) Esq ui rol en Fair et en andere statistici zwegen over

de verhouding van beroep ei\ zelfmoord. Lisle oefent op deze

wijze van doen scherp critiek, (Du Suicide, p. 59). Hij begaat echter

zelf de groote fout, door uit de absolute cijfers conclusies te

trekken.

2) Morselli, Der Selöstmord, S. 230: „Auch hat man von den

arbeitenden Klassen überhaupt gesagt, dass sie eine starke Selbst-

niordziffer habcn. Dies mag anderwarts der Fall sein ; in Italien,

das kein hervorragend industrielles Land ist, ist diese Wahr-

nehmung nicht zu machen".
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Volgens hem komt zelfmoord zeer weinig voor onder

den geestelijken stand 1

). Rehfisch berekende, dat in

Duitschland verreweg het meest zelfmoord wordt gepleegd

door personen, die in dienstbetrekking staan 2
). Grau pp

echter oordeelde, dat men tot deze algemeene conclusie

kan komen : ontwikkelden dooden zich meer dan onont-

wikkelden; hoe meer analphabeten in een land, des te

minder zelfmoorden 3
). Durkheim meende te kunnen

concludeeren, dat de statistiek van den zelfmoord een

overwegend hoogere frequentie der wetenschappelijke

kringen te zien geeft, hooger zelfs dan die van de

kooplieden. Alleen de renteniers vertoonen, volgens hem,

nog sterker neiging tot zelfmoord 4
).

Met zekerheid valt aangaande het verband tusschen

zelfmoord en beroep m. i. weinig te constateeren. In

verscheidene landen wordt het beroep van den zelf-

moordenaar niet vermeld, en waar dit geschiedt, zijn

de uitgevoerde beroepscategorieën nog te weinig psy-

chologisch onderscheiden. Alleen moet, op grond der

statistische opgaven, als een feit worden aangenomen,

dat naar verhouding zelfmoord veel meer onder militairen

1) S. 232.

2) Rehfisch, Der Selbstmord, S. 98-90. Op 1 millioen in dienst-

betrekking staanden, pleegden 4510 zelfmoord in 1882 — d. i.

op iedere 223 dienenden 1 zelfmoord. Ook Gr au pp meent

{Ueber den Selbstmord, S. 15), dat onder dienstboden zelfmoord veel

voorkomt.

3) Gr au pp, Ueber den Selbstmord, S. 15.

i) Vgl. Durkheim, Le Suïcide, p. 166. Verrassend zijn de kaartjes,

die Durkheim geeft over den zelfmoord en den rijkdom. In de

departementen, waarin de meeste renteniers wonen, komen

ook de meeste zelfmoorden voor en omgekeerd. Zie p. 270.



139

dan onder civielen wordt gepleegd. In Pruisen kwamen
in de jaren 1883—1890 op 100.000 mannelijke personen

in den leeftijd van 20 -25 jaar 30 zelfmoorden voor;

daarentegen in het üuitsche leger in de jaren 1878—1888,

07 !). Over liet algemeen is de zelfmoordneiging onder

militairen ruim tweemaal zoo sterk als onder civielen 2
).

In Oostenrijk is de verhouding van het aantal zelfmoorden

onder militairen tot dat onder gewone burgers zelfs

als 8 : 1.

TABEL XXV.

op 100.000 mili-

tairen.

op 100.000 civielen

in 't algemeen.

Oostenrijksche leger. . 125.3 (15.6)

Duitsche 63.3 (20.2)

Italiaansche 40.7 (6.3)

Fransche 33.3 (23.9)

Belgische » 24.4 (11.9)

Engelsche » 20.9 (8.9)

Gemiddeld per (in 1909)

jaar (1875-1895)

Uit bovenstaande tabel blijkt duidelijk, hoe ongunstig

de zelfmoordcijfers in het leger zijn. De getallen voor

de militairen zijn ontleend aan het onderzoek van von
Mayr 3

). Hiernaast plaatsten wij tusschen haakjes, het

1) Zie Kr o se, Die Ursacken, S. 112.

2) Zie ook Gaupp, Ueber den Selbstmord, S. 16.

3) Artikel „Selbstmord" in Conrads Handtcörterbuch der

Staatswwsenschaften, VI-, 717.
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zelfmoordcijfer in 't algemeen op 100.000 inwoners in

het jaar 1909. Natuurlijk was de relatieve frequentie

in de jaren 1875-1895 iets lager. Toch geeft de verge-

lijking van deze cijfers ons een beeld van de verhouding

tusschen het -aantal zelfmoorden bij militairen en bij

civielen. Zij is in Oostenrijk is als 8:1, in Italië 5 : 1,

in Duitschland 2: 4, in Frankrijk 1.5:1, in België 2:1,

in Engeland 2.5 : 1 l
). Relatief doodden zich in het leger

meer onderofficieren en officieren dan soldaten 2
).

1) Vgl. Kehfisch (Be?' Selb&tmord, S. 120—134), die het zelf-

moordprobleem bij de militairen breed behandelt.

2) Vgl. J. Roth, Die SeUstmorde in der k. k. Armee in de»

Jaliren 1873—1890. Statut, Monatschrift, XVIII Jahrg., Wien,

1892, 196—200. 't Zelfmoordpercentage der officieren was 7.1 , der

onderofficieren 26.5, der overige manschappen 66.4, terwijl het

leger uit 6 °'o officieren, 13 ')/0 onderofficieren en 81 0/0 'gewone

manschappen bestond.



12. Zelfmoord en burgerlijken staat.

Van groot belang is de vraag naar het verbami

tusschen den zelfmoord en het huwelijksleven. Vaak

is de aanleiding tot zelfmoord gelegen in de ver-

houding tot medemenschen, en geen band is zoo nauw,

als die van het huisgezin. Het is dan ook te betreuren,

dat in tal van landen, als in Oostenrijk en in Engeland,

geen statistische opgaven van den zelfmoord met

betrekking tot het gezinsleven gegeven worden. In andere

landen, waar dit wel geschiedt, worden de gescheidenen

weer niet afzonderlijk genomen, doch geclassificeerd

onder de gehuwden of onder hen, die gehuwd zijn

geweest. Ook ontbreekt in vele statistieken de combinatie

tusschen den burgerlijken staat der zelfmoordenaars en

die van de bevolking in het algemeen 1

).

De crimineele statistiek van ons land geeft telken

jare een verdeeling der zelfmoordenaars naar den

burgerlijken staat.

l) Vgl. Krose, Die Ursachen
y

S. 93.
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TA BEL XXVI.

Verhouding tot het totaal van elke sexe.

Verdeeling der be-

volking (10 j. en

ouder) naar den
burgerlijken staat.

1900-1905 1906 1907 1908
1909 31 l)ec. 31 Dec.

abso-
luut

verh. 1899 1909

Mannen.

Ongehuwd ....

Gehuwd geweest

34.76

48.58

16.31

38.87

42.43

18 69

32 76

49

18.23

33.85

48.58

17.05

164

172

55

41.84

43.88

14.03

50.94

44.23

4.82

50.08

45.35

4.57

Vrouwen.

Ongehuwd ....

Gehuwd

Gehuwd geweest

36 56

43 28

20.16

38.81

33.58

27 61

44.27

36.64

19 08

26.62

47.48

29.90

52

63

28

36.36

44.06

19.58

48.07

42.67

9.26

47.51

43.97

8.52

Bij beschouwing dezer tabel ziet men, dat in ons land

het aantal der gehuwden, die zich doodden, iets hooger

was dan dat der ongehuwden, bijv. in 1909 was het

totaal zelfmoorden van de gehuwden 19 meer dan dat

der ongehuwden. Men verlieze echter niet uit het oog,

dat de verdeeling der bevolking naar burgerlijken staat

begint bij den 1O-jarigen leeftijd, terwijl toch een

huwelijk beneden 18 jaar uitzondering is. Neemt men dit

in aanmerking, dan is het waarschijnlijk, dat relatief

genomen zich in ons land juist de ongehuwden meer

dan de gehuwden dooden. Het cijfer der zelfmoordenaars,

die gehuwd zijn geweest, is buitengewoon hoog in ver-

gelijking met het percentage volgens de verdeeling der

bevolking naar burgerlijken staat. Merkwaardig is het,

dat de vrouw, die gehuwd geweest is, meer neiging tot

zelfmoord vertoont dan de man, die in dezelfde conditie
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verkeert 1
). In het huwelijk is deze verhouding juist

andersom. Elk jaar dooden zich meer gehuwde mannen

dan gehuwde vrouwen.

Vroeger meende men algemeen, dat de gehuwden

relatief meer zelfmoord pleegden dan de ongehuwden.

Psychologisch trachtte men dit verschijnsel te verklaren

door te wijzen op de zorgen en lasten, die het huwelijks-

leven met zich brengt. Men wees er dan op, dat het absoluut

getal zelfmoorden, door ongehuwden gepleegd, geringer

was dan dat der gehuwden. Morselli echter 2
) onderstelde

reeds, dat het huwelijk zou beveiligen tegen zelfmoord,

omdat het steun biedt in den levensstrijd, de harts-

tochten regelt en den prikkel tot arbeid verscherpt. Hij

begreep, dat de groote fout, door velen vroeger gemaakt,

deze was, dat men onder de gehuwden meetelde ook

de groep dergenen, die den 16 of 17-jarigen leeftijd

nog niet bereikten.

Het is niet gemakkelijk, om een juiste vergelijking

te maken. Wil men de moeilijkheden, die hier zijn, ver-

mijden, dan moet men de verhouding berekenen der

zelfmoordgevallen onder ((de ongehuwden, gehuwden,

weduwnaars en weduwen op één zelfden leeftijd» tot het

totaal der ((ongehuwden, gehuwden, weduwnaars en

weduwen» op dienzelfden leeftijd. Daar in de officieele

statistieken hiervoor geen gegevens zijn, heeft Durkheim
zelf naar deze methode statistische onderzoeking* mi

1) Masaryk merkte het tegenovergestelde op. Vgl. Der

Sdbstmord, S. 34. „Der verwitwete Stand ist entschieden ungünstig;

für die Manner nngünstiger als für die Frauen ; das Witwenthum

macht die Frau mannlieher, klüger, starker."

2) Morselli, Der Selbstmord, S. 215.
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gedaan 1
), hierbij geholpen door zijn oud-leerling Maus.

Zoo zijn 26.000 gevallen over de jaren 1889, 1890 en

1891 onderzocht. Deze onderzoekingen zijn te belangrijk

om ze niet te vermelden. Wij geven hier het resultaat

van dezen analvtischen arbeid:

TABEL XXVII.

Zelfmoordfrequentie naar burgerlijken staat, in verband gebracht
met den leeftijd — in Frankrijk 1889—1891.

Op 1 millioen van iederen leeftijd Op 100 gehuwde zelf-

en iederen staat kwamen zelf- moordenaars kwamen

Leeftijds-
moordenaars voor. voor onder:

periode. A. MANNEN. A. MANNEN.

ongehuwde gehuwde weduwnaars ongehuwde weduwnaars

15—20 113 500 22
20-25 237 97 142 240 145
25-30 394 122 412 320 337
30—40 627 226 560 277 247
40—50 975 340 721 286 212
50—60 1434 520 979 275 188
60—70 1768 635 1166 278 183
70—80 1988 704 1288 281 182

boven 80 1571 770 1154 204 149

B. VROUWEN. B. VROUWEN.
ongehuwde gehuwde weduwen ongehuwde weduwen

15-20 79 33 333 239 1000
20—25 106 53 66 200 105
25—30 151 68 178 222 261
30—40 126 82 205 153 250
40—50 171 106 168 161 158
50—60 204 151 199 135 131
60—70 189 158 257 119 162

70-80
j

206 209 248 ' 98 118

boven 80
|

176 110 240 160 218

l) Durkheim, Le Suicide, p. 174—213 Vgl. het artikel in de

Gids van Jan. 1899 door Dr. Siegenbeek van Heukelom:
„de zelfmoord als peilschaal van het maatschappelijk geluk."
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Uit deze tabel blijkt duidelijk, dat juist de gehuwden

minder neiging tot zelfmoord vertoonen dan de onge-

buwden. Zelfs is de beveiliging, die het huwelijk blijkbaar

geeft tegen zelfmoord, niet gering. Alleen bij gehuwde

mannen onder 20 jaar bleek de zelfmoord ruim 3 maal

zooveel voor te komen als bij ongehuwde mannen onder

20 jaar. Vroegtijdige huwelijken verhoogen dus de zelf-

moordfrequentie bij jongelingen beneden 20 jaar. Merk-

waardig is ook, dat bij weduwnaars en weduwen van

alle leeftijden de neiging tot zelfmoord sterker is dan

bij gehuwden.

Naar Durkheims meening ligt de beschermende

invloed van den huwelijksstaat niet in het huwelijk als

zoodanig, doch in de aanwezigheid van kinderen. De

gehuwde man met kinderen doodt zich naar verhouding

veel minder dan de gehuwde man zonder kinderen.

Vooral wat de vrouw betreft, oefent het gezin, naarmate

het grooter wordt, een meer beveiligenden invloed uit

tegen zelfmoord. Ook de zelfmoordcijfers der gescheidenen

heeft Durkheim nauwgezet onderzocht. Hij was echter

slechts in staat die van enkele Duitsche staten te

onderzoeken. Krose vulde zijn werk aan met opgaven

over Denemarken. Het bleek, dat het cijfer der ge-

scheidenen, die zelfmoord pleegden, buitengewoon hoog

was. De relatieve frequentie van den zelfmoord der

getrouwden staat in verhouding tot die der gescheidenen

als 3 :
7i).

1) Krose, Die Ursachnt, S. 135.



§ 13. Zelfmoord en de Jaargetijden.

Montesquieu meende reeds, dat door de sociale

invloeden van het klimaat bij de Engelschen zelfmoord

veelvuldiger gepleegd werd dan bij andere volken.
*)

Op dezelfde gronden oordeelde hij, dat in sombere,

donkere wintermaanden er meer gevallen van zelfmoord

voorkwamen dan in de warme zomertijden. Langen

tijd is deze meening zonder tegenspraak gebleven 2
).

De statistische gegevens hebben echter aangetoond, dat

juist het tegenovergestelde het geval is. Niet in de

sombere Novembermaand, door de Duitschers ten

onrechte de «Hangemonat» genaamd, niet in December

en Januari, doch juist in de schoone bloeimaand en

nog meer in Juni en Juli is de zelfmoordfrequentie het

hoogst. Merkwaardig is ook hier de geleidelijke stijging.

Vanaf Januari gaat het cijfer regelmatig de hoogte in

1) Esprit des Lois, XIV, 12—15.

2) Nog Fair et oordeelde, dat in den herfst de meeste zelf-

moorden plaats hebben. Vgl. „De Vhypochondrie et du suicide"

p. 28 „la nature offre un aspect désolant ; tout dispose a la

rêverie, les passions tristes prennent un nouvel empire, et la

mélancolie survient."
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tot Juni en Juli, om daarna gelijkmatig te dalen tot

December. Dit blijkt uit de volgende tabel: 1

)

TABEL XXVIII.

Relatieve zelfmoordfrequentie naar de maanden.

op iedere 1200 zelfmoorden kwamen voor in de maanden:

ö
cé

Ha
Febr. Maart.

I
April. "53

Juni. Juli

bh
Pn
<Dm Oct.

t>
O co

p

Italië 82 94 98 109 124 132 125 103 95 85 80 73

85 83 100 115 122 128 121 101 95 92 85 73

Zwitserland . . . 65 83 92 128 125 125 119 101 106 103 81 72

72 85 97 118 126 125 119 106 101 96 82 73

72 81 104 115 125 138 126 109 97 96 78 59

Würtemburg . . . 79 89 46 118 121 114 118 107 100 93 104 61

74 76 87 123 123 135 108 108 101 106 85 74

Noorwegen .... 74 65 92 101 129 157 111 111 129 83 74 74

Denemarken . . . 70 79 105 115 145 128 119 100 94 100 75 70

107 95 95 110 118 111 107 107 111 83 73 62

Rumenië 82 62 82 125 144 130 139 115 101 82 76 79

Alleen in Zwitserland valt het maximum in April. In

de overige landen valt het öf in Mei of in Juni. Bij deze

merkwaardige stijging heeft men allereerst gedacht aan

den invloed der warmte. Ook Morselli 1
) zocht de ver-

1) Bodio, Confronti internazionali, Parte II, Statistica delIe

morti negli anni 1874—1894, Boma, 1897. 100. Vgl. ook Gr. v.

M ay r, Selbstmordtstatistiky Handwörterbuch der Staatswissensohaften,

VI, 2e Aufl. Juni, 1901, 706—707.

2) Morselli, Der Selöstmord, S. 72—92.
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klaring er van in de hoogere temperatuur. Men boude even-

wel in het oog, dat de stijging niet' volkomen gelijken tred

houdt met de warmte. • 'Niet vanaf Juli en Augustus,

doch vanaf Juni begint reeds de daling, terwijl het toch

in Pruisen bijv. in Juli en Augustus heeter is dan in

Mei en Juni. Bovendien zouden, indien de warmte zulk

een grooten invloed had op de frequentie van den

zelfmoord, in de warme, zuidelijke landen naar ver-

houding de meeste gevallen moeten voorkomen en juist

het omgekeerde is het geval. Dr. Schermers 1
) is van

meening, dat de herlevende natuur bij den mensch de

gedachte aan den dood sterker op den voorgrond doet

treden. Bij de associatie van voorstellingen komen vaak

contrast-werkingen op, zoodat een stemming ontstaat,

welke geheel tegenovergesteld is aan die, welke men
zou verwachten. Tengevolge van een positieven prikkel

zou dan bij sommige personen een negatieve reactie

ontstaan, die langzamerhand zoo sterk wordt, dat men
de hand aan eigen leven slaat.

Moge in deze bewering eenige waarheid schuilen, toch

kan er tegen worden aangevoerd, dat niet in het laatst

van April en begin van Mei, doch in Juni het hoogte-

punt in de meeste landen wordt bereikt.

Durkheim toonde statistisch aan, dat aan andere

factoren gedacht moet worden. Hij merkte op, dat de

zelfmoordfrequentie zich niet stoorde aan toevallig hooge

temperaturen in late zomermaanden. Het maximum valt

niet in de warmste maand, evenmin het minimum in

de koudste maand. Durkheim zoekt dan ook de ver-

klaring in de intensiteit van het maatschappelijk verkeer.

l
) Schermers, Over den zelfmoord, blz. 30.



149

De stijging en daling van de zelfmoordfrequentie gaat

volkomen samen met het lengen en korten der dagen.

Hij toonde ter illustratie aan, dat in de verschillende

seizoenen een bekende barometer van het verkeer, nl.

de bruto-inkomsten der spoorwegen, dezelfde schomme-

lingen vertoont als de peilschaal van den zelfmoord.

Ook merkte hij op, dat de meeste zelfmoorden niet

's nachts, doch overdag gepleegd worden *). Op het

midden van den dag, als het rustuur is aangebroken,

is ook de zelfmoordneiging minder sterk (le suicide

s'arrête un instant); doch juist in den morgen en in

den middag vallen de maxima 2
).

Op Vrijdag en Zaterdag wordt er veel minder zelf-

moord gepleegd dan op de andere dagen der week.

Maandags en Dinsdags is de neiging het sterkst. Op

Zondag is de neiging bij mannen zwakker, terwijl

juist vrouwen dikwijls op dien dag de hand aan eigen

leven slaan. Volgens deze gegevens plegen de menschen

het veelvuldigst zelfmoord in dié maanden, op dié dagen

en op dié uren, waarin het meest van hun krachten

wordt gevergd. De verandering van de zelfmoordfre-

quentie in de verschillende maanden van het jaar

1) Brierre de Boismont vond reeds, dat van 3518 zelf-

moorden te Parijs in de jaren 1834—1843 er 2094 over dag. 766

's avonds en 658 's nachts werden gepleegd. Durkheim (p. 9 9)

komt tot dezelfde conclusie en verklaart dit feit aldus: „C'est

que le jour favorise le suide, paree que c'est le moment oü les

affaires sont le plus actives, ou les relations humaines se croisent

et s'entrecroisent, ou la vie est la plus intense."

2) Le Suicide, p. 100: „on voit qu'il y a deux moments ou le

suicide bat son plein; ce sont ceux ou le mouvement des affaires

est le plus rapide, le matin et 1'apres-midi".

10
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vindt een parallel in de verkeerscijfers en wettigt het

vermoeden, dat er tusschen de zelfmoordfrequentie en

de hooge eischen, die het maatschappelijk leven stelt,

samenhang bestaat 1).

1) Zie Durkheini, le Suïcide, 97—106. de Grids (1899),

Artikel van Pr. Siegenbeek van Heukelom, blz. 65—66.



§ 14. Zelfmoord en wijze van uitvoering.

De statistiek geeft belangrijke gegevens over de wijze,

waarop de zelfmoord volvoerd wordt. Ook hier treft

ons een groote regelmatigheid. Jaar in, jaar uit b.v.

dooden zich in ons land verreweg de meeste zelfmoor-

denaars door verhangen, daarna door verdrinken.

Van de 10 gevallen is er steeds gemiddeld slechts 1.

waarbij de dood door een vuurwapen veroorzaakt wordt.

Veel minder doodt men zich door vergiftiging of door

zich te werpen onder een trein enz.

TABEL XXIX.

De zelfmoord naar de wijze van uitvoering in de jaren 1900—1909

JAREN.
Ophangen

en

verworgen.

Verdrinken.
Vuurwapenen.

Snijdende

werk-

tuigen.
Vergif.

Verstikking

dooi

kolendamp

en

gas.

Zich

werpen

van

een

hoog

punt.

Zich

werpen

|

onder

een

trein.

Andere

wijzen.

1900 2013 131 29 16 12 3 2 15

1901 194 159 36 12 11 2 3 5 1

1902 207 160 41 18 12 5 9 '2

1903 212 149 56 12 13 3 3 11 3

1904 239 ' 138 48 12 18 6 10 10 *

1905 263 139 54 24 12 10 10 1

1906 229 152 42 10 18 4 10 6

1907 233 149 45 14 20 7 7 6 2

1908 270 155 42 10 24 5 5 13 2

1909 253 159 54 23 20 10 6 10

l) Volgens de crimineele statistieken.

I



152

Ook in Frankrijk, Zwitserland, België, Pruisen, Saksen,

Wurtemberg, Oostenrijk, Engeland, Zweden, Noorwegen

en Denemarken wordt het meest zelfmoord gepleegd

door verhangen, daarna door verdrinken. Alleen in Spanje

en Italië heeft het vuurwapen de voorkeur. In Engeland

en Zweden wordt naar verhouding meer vergif gebezigd

dan in de andere landen.

TABEL XXX.

Internationale vergelijking van de wijzen, waarop zelfmoord

wordt gepleegd ]
).

Op iedere 1000 zelfmoordenaars doodden zich door:

S <u . ö c

STATEN. ngen. nken.
hietei

wond
cherp

erpen
tigen.

in

ee

gte rpen.
leking

laten

ij

den.

<ü

.
N

'f

verha
verdri

doodse

zich

ver

door

s

voorw

vergif

zich

vi

hoo
afwe verstii

zich

overr

andere

Italië 1889—93 167 232 254 41 74 109 46 35 42

Frankrijk 1887—91 . . . 435 260 125 24 22 27 88 14 5

Zwitserland 1889—93. . 433 235 190 53 38 17 14 17 3

België 1889—93 492 249 155 19 22 8 12 30 13

Pruisen 1889—93 .... 586 186 130 23 40 13 2 18 2

Beieren 1887—90 .... 536 203 208 53

Saksen 1889—93 618 188 109 19 34 11 1 17 3

Wurtemberg 1889—93 . 585 152 167 27 27 42

Oostenrijk 1887—91. . . 444 259 173 75 49

Engeland 1889—93 . . . 277 227 93 182 127 27 1 29 37

Schotland 1889—93 . . . 275 319 70 162 92 30 26 26

Zweden 1889—93 .... 495 154 140 56 142 10 3

Noorwegen 1888—90 . . 665 172 78 47 31 16

Denemarken 1890-99. . 784 137 58 15 42 7 5 2

Spanje 1881—84 183 175 357 73 92 74 22 15 9

li L. Bodio, Movimento della popolazione, ConfrowH internazionali, 101.
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Wordt bij de opgave van de wijze, waarop de daad

verricht is, tevens onderscheid gemaakt naar sekse, dan

blijkt, dat de mannen verreweg het meest zelfmoord

plegen door zich te verhangen, de vrouwen door zich

te verdrinken, De man verkiest een actief, de vrouw

een passief middel, overeenkomstig beider aanleg.

In de meeste statistische jaarboeken wordt de wijze

van uitvoering niet in verband gebracht met den leeftijd,

of met het geslacht der zelfmoordenaars. Op grond van

gegevens, op beperkt gebied verkregen, kwam Wagner 1
)

tot de volgende conclusie, die wel in hoofdzaak juist kan

zijn : Het kind doodt zich op de wijze, die typisch is voor

de sekse, waartoe het behoort, d. i. de knaap verhangt

zich, het meisje werpt zich in het water. In den jonge-

lingsleeftijd grijpt de man met voorliefde naar revolver

of geweer : «il se brüie la cervelle» ; het wapen moet de

daad een edel aanzien geven. De vrouw neemt veel meer

in dezen leeftijd de toevlucht tot den strop
;

zij schrikt

meer voor het water terug. Hoe ouder echter de menschen

worden, des te meer verliest ook de zelfmoord

,

in de wijze van uitvoering, zijn romantisch karakter.

De man legt de revolver weg en deinst terug voor het

water. Heeft hij nog physieke kracht en moed genoeg

om zich te verwonden, dan neemt hij in plaats van het

vuurwapen dolk of scheermes en snijdt zich hals of

slagader af. Toch blijft deze gruwzame wijze van zich

te dooden, al schijnt er iets heroieks in te liggen, over het

algemeen zeldzaam. Meer dan vroeger maakt de oude

zelfmoordenaar een eind aan zijn leven door verhanging.

1) Wagner, Gesetzmas/sigkeit in dm scheinbar irillkiirlichen

menschl. Handlungen, S. 257,
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Hij schijnt zichzelf geen schot kruit meer waard te

achten, gelijk in de volle kracht van zijn leven. Ook de

vrouw gevoelt zich bij het toenemen der jaren steeds

minder aangetrokken tot «de blauwe wateren». Ook

bij haar verdwijnt, met de romantiek der motieven, het

romantische in de wijze van uitvoering. Zij grijpt steeds

meer naar het touw en schrikt zij voor verwondingen

niet terug, dan zijn het de snijdendste, scherpste

instrumenten, die haar dienen moeten, om haar zelf-

moordplan ten uitvoer te brengen.



HOOFDSTUK III.

DE OORZAKEN DER ZELFMOORDNEIGING

IN ONZEN TIJD.





§ 1. Algemeeue opmerkingen.

De zelfmoord kan van twee zijden worden beschouwd,

uit het oogpunt van den individu en uit dat der ge-

meenschap.

Krachtens den aard van het zedelijk leven staat de

mensen niet louter passief tegenover de verschijnselen

en omstandigheden, de smarten en teleurstellingen des

levens, doch reageert er op. Hij is in staat zich tegen

de invloeden der hem omringende wereld te verzetten

;

ook kan hij deze onbelemmerd op zich laten inwerken.

Elke zelfmoord heeft daarom zijn eigen geschiedenis.

Hij moge het gevolg zijn van een plotseling genomen

besluit of van een langdurig' overleg', het droevig

einde zijn van een leven, waarover geen schijnsel

van vreugde meer glanst of de consequentie van

één enkelen misstap — in elk geval zijn er

individueele motieven werkzaam, die tot de verschrik-

kelijke daad, waarbij iemand zich doelbewust het leven

beneemt, leiden. Het besluit om zich te dooden komt

in den individu, snel of langzaam, tot rijpheid. Vandaar,

dat in de geschiedenis van eiken zelfmoord angst en

vertwijfeling, verzoeking en smart, strijd en nederlaag,

verantwoordelijkheidsbesef en schuldgevoel een meer

of minder gewichtige functie innemen. Wie mei deze
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factoren niet rekent en den zelfmoordenaar uitsluitend

wil beschouwen als product van zijn ras, van zijn milieu

en van zijn tijd, verwaarloost, tot groote schade van

het wetenschappelijk onderzoek, empirische data. Ge-

krenkte eerzucht, gewetenswroeging, huiselijk onge-

noegen, verlies van fortuin, het gevoel van alleen te

staan en tot niets nut te zijn, teleurgestelde liefde,

schande en wat niet al, kan brengen tot het vreeselijk

besluit, waarbij de kostelijke gave des levens vrijwillig

wordt verworpen.

Naast de individueele motieven zijn er echter sociale

factoren, die van machtigen invloed zijn op de intensiteit

van de zelfmoordneiging. Het is met den zelfmoord

ais met het huwelijk. Elk huwelijk, dat gesloten wordt,

heeft een eigen wordingsgeschiedenis. De statistiek

echter wijst onwedersprekelijk uit, dat er andere levens-

verschijnselen in de gemeenschap werken, die grooten

invloed uitoefenen op de intensiteit van den huwelijks-

drang en, zonder dat de individuen zich daarvan bewust

zijn, op hun levensgang reageeren. Gewoonlijk zijn het

momenten van oeconomischen aard, die voor het aantal

huwelijken beslissend zijn 1
). Evenals nu bij het sluiten

van een huwelijk individueele motieven een groote rol

spelen, terwijl er toch ook verband bestaat tusschen de

maatschappelijke toestanden en het aantal huwelijken,

zoo ook is de zelfmoord eenerzijds te beschouwen als

een daad, waartoe persoonlijke motieven dringen, maar

anderzijds ook als een verschijnsel, waarop sociale

factoren hun invloed gelden doen.

l) H. Vi ss oh er, Religion und soziales Leben, Bnd. I, S. 14, 15.
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Ook bij den zelfmoord moet met individueels en

sociale momenten rekening worden gehouden. De sta-

tistische onderzoekingen toonden aan, dat de schijnbaar

zoo willekeurig plaats grijpende zelfmoord een sociaal

verschijnsel is, waarin betrekkelijk groote regelmaat

heerscht. Zooals wij in ons vorig hoofdstuk zagen," is

er in de zelfmoordcijfers een gelijkvormigheid op te

merken, die zelfs constanter karakter vertoont dan

die in de cijfers voor de algemeene sterfte, de geboorte

en het huwelijk. Elk volk vertoonde zijn eigen

relatieve frequentie. De neiging tot zelfmoord bleek

met den leeftijd intenser te worden. De verhouding

tusschen de frequentie bij mannen en vrouwen was

overal dezelfde. Het viel in 't oog, dat bij Prote-

stanten zelfmoord meer voorkomt dan bij Roomsch-

Katholieken; eveneens bij weduwnaars en weduwen
meer dan bij gehuwden. Militairen vertoonden sterker

neiging om zich te dooden dan civielen. Het werd

duidelijk, dat in Juni het aantal zelfmoorden het

hoogtepunt bereikte, terwijl in December de minste

gevallen plaats hadden. Üp het platteland kwamen naar

verhouding veel minder gevallen voor dan in de steden.

Het meest pleegde men zelfmoord door zich te ver-

hangen of te verdrinken. De groote stabiliteit, die in

al deze momenten bestaat, rechtvaardigt het onderzoek

naar sociale factoren.

Over de individueele motieven verspreidt de statistiek

geen licht. Wel trachtte men in sommige tabellen een

verdeeling van het aantal zelfmoorden te geven naar de

beweegredenen, die er toe leidden. De crimineele statis-

tiek van ons land b.v. verstrekt sinds 1900 elk jaar met

betrekking tot deze persoonlijke motieven eenige gegevens.
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waarvan Mr. J. B. Roos echter terecht opmerkt 1

), dat

zij zeer onvolledig zijn. In 1908 h.v. werd 18 maal armoede

opgegeven als motief. Van de 10 zelfmoordenaars in

het arrondissement Heerenveen doodden er zich, volgens

de opgave, 7 uit levensmoeheid. De 21 gevallen in het

arrondissement Assen waren aldus verdeeld naar de

beweegredenen: 8 wegens zwaarmoedigheid, 1 wegens

teleurgestelde liefde, 1 wegens huiselijk leed, \ wegens

drankmisbruik, 2 wegens verstandsverbijstering, terwijl

in 6 gevallen de beweegredenen onbekend waren gebleven.

Het is duidelijk, dat de statistiek niet meer kan geven

dan hetgeen naar de meening van anderen het motief

is geweest. Hoe vaak kunnen echter de nabestaanden

dwalen met betrekking tot de juistheid der beweegredenen.

In tal van gevallen zal men liever nadere bijzonderheden

omtrent de ware oorzaak verzwijgen 2
). Ook wordt

meestal alleen naar feiten gezien, die onmiddellijk voor de

daad plaats grepen, terwijl niet gelet wordt op zooveel,

dat verder in het verleden kan liggen en waarmede de

zelfmoord soms onlosmakelijk samenhangt 3
). Zelfs de

nagelaten brieven van den zelfmoordenaar kunnen geheel

of ten deele onjuiste voorstellingen wekken aangaande

de ware beweegredenen en het psychische proces, dat

aan den zelfmoord voorafging. Niet alleen zijn de

gegevens aangaande de motieven onvolledig en onbe-

trouwbaar, doch ook laat de classificeering van de

beweegredenen veel te wenschen over. Wat zegt het

1) Zie de „(Jrimineele statistiek" over 1908. In de inleiding, die

Mr. Roos bewerkte, Hoofdstuk VII, slot, wordt geconstateerd:

„omtrent de beweegredenen ontbreken meestal volledige gegevens".

2) Vgl. A. Legoyt, Le Suïcide, Paris, 1881, p. 329—331.

4 Vgl. Schermers, Over d<<>< zelfmoord, Utrecht, 1909, bh. 23.
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b.v. als levensmoeheid of zwaarmoedigheid als oorzaak

wordt vermeld? In zekeren zin is iedere zelfmoordenaar

levensmoe en zwaarmoedig.

Moet de statistiek dus de individueele motieven buiten

rekening laten, bij het zoeken naar de algemeene levens-

verschijnselen, waarmede de zelfmoord samenhangt,

bewijst zij uitnemende diensten. Vooral het vergelijken

van de statistiek van den zelfmoord met die van

andere verschijnselen, moet van groot gewicht worden

geacht.



§
L

2. Psychophysische oorzaken.

Bestaat er samenhang, zoo vragen wij allereerst,

tusschen zelfmoord en krankzinnigheid en zoo ja, ver-

klaart deze samenhang de hooge frequentie van den

zelfmoord in onzen tijd volkomen?

Ten allen tijde heeft men rekening gehouden met

de mogelijkheid, dat zelfmoord een symptoom van

krankzinnigheid kon zijn. In de Middeleeuwen oordeelde

men, zooals wij zagen, dat het vrij stond te bidden

voor hem, die gekweld door den satan, zichzelf gedood

had, zonderdat hij wist wat hij deedi). Het Rituale

Romanum bepaalde, dat iemand, die zich uit wan-

hoop of in toorn doodde, niet kerkelijk begraven

mocht worden, tenzij de zelfmoord in krankzinnig-

heid werd gepleegd 2
). In de Roomscb-Katholieke kerk

vraagt dan ook steeds de geestelijke het oordeel van

den arts over den geestestoestand van den zelfmoor-

denaar 3
). Eveneens moet in Engeland «the coroners'

1) Zie blz. 41.

2) Rit. Rom. Paulo V. Pontif. Max. jussu ediiwm et Benedicti

XIV auctum et castigatmn, ed. III ; accuratiss. Ratisbonae, 1882,

Tit. VI, cap. 2, n. 3 : „seipsos oecidentibus ob desperationem vel

iracundiam (non tarnen si ex insania id accidat) nisi ante morton)

dederint signa poenitentiae".

3) Zie Brosch, Die Selbstmörder.
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jury» onderzoeken, of de zelfmoordenaar krankzinnig

was, onder de formule: «when of unsound mind, » of,

«while temporarily insane».

In den jongsten tijd echter is de vraag naar de

psychophysische oorzaken met ernst behandeld gewor-

den. Tot oplossing van dit probleem is men tweeërlei

weg ingeslagen.

Ten eerste heeft men op de lijken der zelfmoorde-

naars sectie gedaan, om onderzoekingen te doen naar

pathologische afwijkingen. Reeds in 1818 l
) onderzocht

Esquirol 168 lijken van zelfmoordenaars, die door

zwaarmoedigheid tot hun daad gedreven waren. Hij

vond in 33 gevallen een in het oog loopende ver-

andering van het «colon» (colon transversum). In 1835

schreef Dr. Arntzenius een belangrijke verhandeling

over de organische afwijkingen, die bij anatomisch-

pathologisch onderzoek van de lijken der zelfmoorde-

naars gevonden werden 2
). Ook Diez trachtte de daad

van den zelfmoord in verband te brengen met de

organische afwijkingen en gebreken, die men, volgens

hem, doorgaans in de lijken der zelfmoordenaars

aantreft 3
). De jongste onderzoekingen in deze richting-

zijn gedaan door Prof. Heller te Kiel 1
). Deze geleerde

1) Esquirol, Mémoire sur le déplacement du colon dans la folie.

Journal fénéral de Médicine par Sédillot. An. 1818, Mars, Mai,

Juin.

2) Arntzenius, De Suicidio, observationibus anatomico-pathalogicis

illustralo, Trajecti ad Rhenurn, 1835, Caput II „Laesiones organicae

in suicidarum cadaveribus repertae".

3) Diez, Der Selbstmord, seine Ursachen und Arten, vom Stand-

punkt der Psychologie und Erfahrung dargesielt, Tübingen, 1838.

4) Heller, Zur Lehre vom Selbstniord nach 300 Sektionen, München,

Medizinisc/te Wochenschrift, 1900, no. 48, S., 1658.
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heeft op 300 lijken van zelfmoordenaars sectie gedaan.

Het resultaat van zijn anatomisch-pathologisch onderzoek

was : («iie Zurechriungsfahigkeit war gar nicht oder

nicht direkt beeinflusst bei 39 °/0 aller Falie, sie war

möglicherweise beeinflusst bei 18% und stark bei 43%.»
Op grond van deze secties is men tot de wetenschap

gekomen, dat het lichaam, in het bijzonder het zenuw-

stelsel van den zelfmoordenaar, dikwijls meer of minder

ernstige gebreken vertoont. Bij vrouwen, die zelfmoord

pleegden, werden vaak afwijkingen in de geslachtsorganen

gevonden. Het blijkt, dat de vrouw dikwijls zelfmoord

pleegt vóór of tijdens de menstruatie l
). O s i a n d e r 2

)

merkte echter reeds op, dat, hoewel door lichaamslijden

de zelfmoordneiging kan opkomen, het echter verkeerd

is te meenen, dat uit 't bestaan van organische afwij-

kingen steeds moet volgen, dat de zelfmoordenaar in

waanzin of melancholie zijn daad volvoerde.

Hoe waardevol echter deze onderzoekingen zijn mogen,

zoo gelukt het toch niet langs dezen weg den sluier,

die het geheim van den zelfmoord bedekt, gansch en

al op te lichten. In de meeste gevallen blijft het

anatomisch onderzoek het antwoord schuldig 3
). Prof.

G a u p p heeft daarom een anderen weg ingeslagen, door

de personen, wier pogingen tot zelfmoord mislukten,

psychiatrisch te onderzoeken. «Om de daad van den

zelfmoord beter te begrijpen, is het noodig», zoo schrijft

hij, «inzicht te hebben in den zielstoestand van den

dader. Aangezien de dooden de beweegredenen, die hen

1) Zie over den invloed der menstruatie op de zelfmoordpogingen

:

Heller, Miinch. Med. Wochenschr., 1900, S. 1656.

2) F. B. O s i a n d e r, Uéber den Selbstmord, Hannover, 1813, Cap. 6.

3) Graup]), Ueber. den Selbstmord, S. 2<>.
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dreven, medenemen in hét graf
a
is het noodig de levenden

te onderzoeken». De meeste zelfmoordenaars zijn tijdens

hun leven nooit psychiatrisch onderzocht. Daarom heeft

Gaup p in Miïnchen de personen, die in de psychiatrische

kliniek gebracht werden wegens poging tot zelfmoord,

aan een onderzoek onderworpen 1
). Van de 124 gevallen,

waarmede deze geleerde in twee jaren (1904— 1906)

in aanraking kwam, waren er 44 bepaald aan krank-

zinnigheid toe te schrijven 2
) (11 leden aan dementia

precox, 17 aan maniakale-depressieve psychose, 4 aan

alcoholwaanzin, 4 aan seniele geestesverstoring, 1 aan

paralyse, 7 waren zwakzinnig). Ook Dr. Helene-
friederike Stelzner onderzocht als «Voiontar-

artzin» van de psychiatrische afdeeling voor vrouwen

aan de «Kgl. Charité» te Berlijn, 200 zelfmoordgevallen.

Haar conclusie was, dat 65 vrouwen, die poogden zich

te dooden, leden aan melancholie, 1 aan circulaire

psychose, 11 aan paranoia acuta (incl. amentia), 24 aan

paranoia chronica, 4 aan dementia senilis, 6 aan

dementia paralytica, 7 aan dementia precox, 11 aan

epilepsie, 3 waren imbeciel, 6 alcoholisten, terwijl in

32 gevallen een psychopatische constitutie werd aange-

nomen. In 31 gevallen waren geen ziekteverschijnselen

aan te wijzen 3
).

1) Graupp, a. a. O., S. 20.

„(xefühle und Gedanken, innere Seelenkanipfe itcd verhüngnis-

volle Entschlüsse verrat uns der tote Körper nicht inehr, wir

mussen uns dem Lebenden zuwenden, wenn wir tiefer eindringen

wollen."

2) Graupp, a. a. O. S. 23.

3) Dr. H. Stelzner, Analyse von 200 tielbstmonl tit/lt'ii, mi t einem

Vorwort von Prof. Dr. Th. Ziehen, Berlin, 1906, S. 6.

li
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Sterk komt de neiging tot zelfmoord, zooals uit deze

onderzoekingen blijkt, naar voren bij de melancholie.

Door Emil Kraepelin wordt het beeld van deze

ziekte geteekend en er op gewezen, welk een groote

rol melancholische waandenkbeelden spelen bij de

pogingen tot zelfmoord 1
). Eveneens blijkt, dat zelf-

moord het gevolg van maniakale depressieve psychose

kan zijn. Prof. Ziehen bespreekt onder de «Hand-

lungen, bedingt durch affective Störungen», den nood-

lottigen invloed der z.g.n. angst-affecten. «Tot eiken

prijs», schrijft hij 2
), «zoekt de zieke zich te bevrijden

van zijn angst. Nergens vindt hij rust. Dag en nacht

loopt hij rond, klaagt en jammert soms weken lang.

Dit is motorische angstagitatie. Vaak wordt de patiënt

er toe gedreven op de meest dwaze wijze te vluchten.

Zeer dikwijls echter zoekt hij aan zijn lijden een einde

te maken door zelfmoord». Ook de zondewaanzin 3
), de

hypochondrische- of ziektewaan, de infectie- of koorts-

deliria en de dementia senilis kunnen leiden tot zelf-

moordpogingen. Morel wees er reeds op, dat zeer

dikwijls onder den invloed van hallucinaties zelfmoord-

pogingen worden gedaan. Calmeil wilde hieruit zelfs

de meeste kinderzelfmoorden verklaren 4
).

J) Emil Kraepelin, FAnfiihrung in die Psychiatrischen Klinik,

Leipzig, 1905, S. 21.

2) Prof. Th. Ziehen, Lehrbuch der Psychiatrie, 1904 in het

genoemde hoofdstuk.

3) a. a. O. S. 166. Unter den verschiedenen Fornien des Eleinheits-

wahns ist der Einfluss des Versündigungswahns auf das Handeln

practisch besonders wichtig, insofern er ungemein oft zu Selbst-

mordversuche führt.

4) E. A. Morel, Traité des maladies mentales, p, 95, 403.
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Op grond dezer onderzoekingen valt. niet te ont-

kennen, dat er vele gevallen zijn, waarin zelfmoord

beschouwd moet worden als gevolg van psychische

afwijkingen. De gewichtige vraag is echter, of elke

zelfmoord, zonder onderscheid, symptoom van ziels-

ziekte is. Het was Esq ui rol, die deze beschouwing-

het eerst voordroeg: «L'homme n'attente a ses jours

que lorsqu'il est dans le délire et les suicidés sont

aliénés» 1
). Eveneens zag F a 1 r e t in eiken zelf-

moord «un acte de délire» 2
). In onze dagen vindt

deze theorie nog verdediging. In de Geneeskundige

Courant van 7 Mei 1910 worden «Eenige beschouwingen,

over den zelfmoord» gegeven door H. J. O ver beek,

officier van gezondheid te Amsterdam. Zijn conclusie

geeft de schrijver weer in de volgende moeielijke zinnen :

« Blijft echter de vraag, wanneer het dan werkelijk zoo

zou zijn, en dat is wel hoogst waarschijnlijk, gezien

het uitvoerig materiaal, dat alle zelfmoordenaars niet

geheel en al noch somatisch, noch psychisch normaal

waren, of die abnormaliteit dan van zooveel gewicht is,

dat zij op het moment van de daad den betrokken

persoon in een toestand brengt, dat hij niet behoorlijk

de gevolgen kan overzien, noch de juiste critiek kan

uitoefenen op de omstandigheden, zoodat hij, om het

groote woord te gebruiken ontoerekenbaar voor de daad

moet worden geacht? Alles bijeen genomen geloof ik,

1) Esquirol, Traité des maladies mentales. Paris, 1838, p. 665:

„Tout ce que j'ai dit jusqu'ici, les faits que j'ai rapport és

prouvent que le suicide offre tous les caractères des aliénations

mentales dont il n'est réellement qu'un syinptöme."

2) F air et, De I?hypochondrie et du suïcide, 1882 (p. 137).
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dat we die vraag niet anders dan bevestigend kunnen

beantwoorden». Ook daar, waar lichaamslijden tot

zelfmoord bracht, vermoedt Overbeek psychische

abnormaliteit. ((Zondert men» — zoo is zijn slotwoord

— «drie gevallen uit, waarbij de daad plaats had

wegens ernstig lichamelijk lijden, dan moet men allen

min of meer psychisch abnormaal beschouwen, doch

zouden ook die drie gevallen wel psychisch normaal

zijn?» Ook Rehfisch 1

) meent dat, naar mate men
zich meer verdiept in de studie van den zelfmoord,

men des te vaster overtuigd wordt, dat het hier gaat

om een degeneratie van den geest. Op enkele uitzon-

deringen na is zelfmoord, volgens dezen onderzoeker,

de laatste schakel eener keten van pathologische toe-

standen.

Esquirols hypothese echter, als zou iedere zelfmoord

symptoom van krankzinnigheid zijn, wordt door de

feiten gelogenstraft en kan daarom niet worden

aanvaard. Het is licht te begrijpen, dat sommige

geneesheeren, die alleen in aanraking kwamen met

zelfmoordgevallen bij hunne patiënten, zijn gaan

generaliseeren. Wijnaendts Francken2) maakt de

juiste opmerking, dat nagenoeg alle verdedigers van

Esquirols theorie verbonden waren aan gestichten.

Hierbij moet in aanmerking genomen worden, dat

bij dergelijk oordeel allicht de natuurlijke goedhar-

1) Rehfisch, Der Selbstmord, Berlin, 1893, S. 16:

„Der Selbstmord ist, von einzelnen, wenigen Ausnahmen ab-

gesehen, das Schlnssglied einer ganzen Kette pathologischer

Zustande".

2) W ij n a e n d t s Francke n, De Zelfmoord, blz. 42.
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tigheid en het medelijden zich doen gelden, zoodat de

objectiviteit daaronder schade lijdt.

Reeds een oppervlakkige beschouwing van het ver-

schijnsel, zooals het sociologisch voor ons ligt, wijst

uit, dat de veronderstelling, als zou iedere zelfmoor-

denaar een krankzinnige zijn, niet zoo maar kan

worden aangenomen. Als een bankier, die, na nood-

lottige speculatie eerst alle slimme pogingen doet om
uit de handen der justitie te blijven, zich ten slotte na

een te voren wel overlegd plan voor 't hoofd schiet,

— als een onderwijzer, die, voor den rechter gedaagd,

omdat hij onzedelijke handelingen pleegde met kinderen

van zijn school, zich van kant maakt, na vooraf listige

maatregelen te hebben getroffen, waardoor zijn dood

aan natuurlijke oorzaken zal toegeschreven wwden,

opdat zijn vrouw de uitkeering van de levensver-

zekering zal genieten, dan is bij dergelijke gevallen

niet zoo maar aannemelijk, dat hierbij krankzinnigheid

in 't spel was. Wie kan in ernst een Achitofel, een

Judas, een Cato, een Lucretia als krankzinnigen be-

schouwen ?

Hierbij komt, dat ook het wetenschappelijk onderzoek

feiten heeft aan het licht gebracht, die niet pleiten

voor de hypothese, dat psychische afwijkingen steeds

moeten worden aangenomen. In de psychiatrische

kliniek in München, waar Gaupp 124 opgenomenen

onderzocht, werden alle personen, wier poging mislukte,

zonder onderscheid binnengebracht, tenzij ernstige ver-

wonding opname in een chirurgisch ziekenhuis eischte.

Het bleek, dat in tal van gevallen van krankzinnigheid

geen sprake was. Wel neigt ook Gaupp er toe over

om eiken zelfmoord te beschouwen als «eine krankhafte
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Affekthandiung, deren wesentliche Ursache in der

pathologische!' Natur der Lebensrnüden gelegen isb>.

Hij meent, dat bijna altijd de zelfmoord voortkomt uit

ziektetoestanden. Het is echter zeer merkwaardig, dat

van de 124 door hem onderzochte personen er slechts

een derde deel krankzinnig was. Natuurlijk handelden

de anderen ook wel onder den invloed van een

buitengewone gevoeligheid 1
). Wie kan dat ook anders

verwachten? Er waren alcoholisten, personen van

«pathologische Affektivitat» onder. Maar daarmede is

toch nog niet gezegd, dat alle zelfmoordenaars krank-

zinnig waren. Een dienstmeisje pleegde zelfmoord, omdat

zij in de achtste maand harer zwangerschap verlaten

was door haar beminde. De meeste personen echter

konden weer aanstonds de inrichting verlaten, omdat

verdere behandeling niet meer noodig werd geacht 2
).

Ook het onderzoek van S t e 1 z n e r wees uit, dat er

onder de vrouwen, die zelfmoordpogingen deden, zelfs

31 waren «ohne nachweisbare krankhafte psychische

Symptome». Wel vermoedt Dr. Stelzner, dat ook de

zelfmoorden, waaraan geen psychose voorafging en

waarop geen psychose volgde, te beschouwen zijn als

uitingen «eines momentanen psychischen Zustandes» 3
)

— doch ook dit vermoeden geeft geen voldoenden

grond voor de stelling, dat iedere zelfmoordenaar zonder

meer krankzinnig is te verklaren. Natuurlijk is in de

1) 5 mannen en 7 vrouwen waren epileptisch, 10 meisjes en

vrouwen hysterisch, 24 mannen en 4 vrouwen leden aan chronisch

alcoholisme, de anderen waren personen „pathologischer Affek-

tivitat."

2
) Gr au pp, a. a. O., S. 23.

3) Stelzner, a. a. O., S. 99.
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meeste gevallen de zelfmoordenaar voor of tijdens zijn

daad alles behalve kalm, doch opgewonden, zenuw-

achtig, angstig, prikkelbaar, in hooge mate gevoelig.

Het gaat echter niet aan iemand krankzinnig en

ontoerekenbaar te verklaren op grond van «gesteigerte

gemütliche Erregbarkeit, übermassige Reaction auf

körperliehe Beschwerde». Het begrip krankzinnigheid

is bovendien zeer vlottend, zoodat zelfs de vakmannen

dikwijls in hun waardeering niet overeenkomen, gelijk

voor de rechtbanken blijkt. De een spreekt eer van

krankzinnigheid en ontoerekenbaarheid dan de ander.

Naar gewonen maatstaf echter zou zeker niet iedere

zelfmoordenaar als ontoerekenbaar worden aangewezen.

Het is niet geheel onaannemelijk, dat bij deze be-

schouwing een apriorisme aan het woord is, dat bij

exact wetenschappelijk onderzoek moet worden ver-

meden. Wanneer men eenmaal vooropstelt, dat elke

zelfmoord symptoom van psychische abnormaliteit moet

zijn, dan ligt de cirkelredeneering voor de hand, dat,

waar dan de zelfmoord gepleegd wordt, we steeds te

doen hebben met ontoerekenbaarheid. In vele andere

gevallen echter zouden dezelfde psychiaters, als het een

gewone misdaad gold, misschien minder snel zijn met

de ontoerekenbaarverklaring.

Is elke zelfmoord symptoom van krankzinnigheid,

dan rijst de vraag, of ook de philosophen, die zelfmoord

prediken, als krankzinnig moeten beschouwd worden.

In het historisch deel bleek, dat er een zeer nauw
verband is tusschen de religieuse en wijsgeerige be-

schouwingen over deze daad en de frequentie van dit

verschijnsel. Dank zij het licht der Christelijke religie

die den zelfmoord ten eenenmale als ongeoorloofd
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verwerpt, werd de neiging er tóe ten zeerste beteugeld.

Omgekeerd is liet hoog percentage zelfmoorden in den

keizertijd niet te verklaren zonder te letten op de

Stoïsche prediking van den verstandigen uitweg des

levens. Dat in den nieuwen tijd steeds meerderen

gebruik maken van het recht om zich te dooden, dat

volgens hun meening den mensch toekomt, hangt mede

samen met de wijsgeerige beschouwingen over 't ge-

oorloofde van den zelfmoord. Is nu zelfmoord zonder

meer de daad van een krankzinnige, dan moeten

ook zij, die er toe aanzetten als krankzinnigen worden

beschouwd. Niet één psychiater zal echter deze conse-

quentie aanvaarden en mannen als S ene ca, Hume,
Mirabaud, van Houten voor psychisch abnormaal

houden; doch dan blijkt hieruit, dat Esquirols stelling

onaannemelijk is.

Ook door de sociologen zijn in dit opzicht belangrijke

onderzoekingen gedaan. BeVat de these «les suicidés

sont aliénés» waarheid, dan kan er toch eenige corres-

pondentie verwacht worden tusschen de cijfers van

den zelfmoord en die der krankzinnigheid. Hiervan is

echter in geen enkel opzicht sprake. Het zeer uitgebreide

onderzoek van Durkheiin 1
) en Krose 2

) heeft aan

het licht gebracht, dat er tusschen de statistiek van

den zelfmoord en die van de krankzinnigheid niet de

minste overeenkomst bestaat. Waar de cijfers van de

eene rijzen, dalen die van de andere en omgekeerd.

Krankzinnigheid komt naar verhouding iets meer voor

1) É. Durkheim, Le Suïcide, p. 33—46.

2) H. A. Krose, Die Urmchm der Selbstmord/mufiffkeit, ¥reihw^t

1906, S. 40—48.
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onder vrouwen dan onder mannen. Dit blijkt, wat ons

land "betreft, duidelijk uit de volgende tabel l
).

TABEL XXXI.

Algemeen overzicht van den loop der bevolking in de

Nederlandsche krankzinnigengestichten.

\/T»i n n o nl>lclilllcJl. V 1 Uil W LU .

Op 1 Januari 1903 werden

verpleegd 4501 4457

Van dit tijdstip tot 31 December

1908 werden opgenomen. . 0222 6399

In liet zesjarig tijdvak werden

10723 10856

Zelfmoord daarentegen komt zooals wij zagen 3 a 4 maal

zooveel onder mannen als onder vrouwen voor.

De neiging tot zelfmoord wordt met het klimmen

der jaren sterker. Zij is tusschen het 70e en 80e jaar

3 maal zoo sterk als tusschen den 20 en 30 jarigen

leeftijd. Het gevaar voor krankzinnigheid is echter het

1) 20ste Vcrnlag van het Staatstoezicht op krankzinnigen en krank-

zinnigengestichten en over den staat dier gedichten m de jaren

1903—190!), Ter algeineene landsdrukkerij, 1912, blz.
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sterkst tusschen het 20e en 40e jaar; in den ouderdom

is zij het zwakst 1
).

TABEL XXXII.

Verdeeling der opgenomenen naar gelang van den leeftijd:

(1903—1908) Aantal. pCt.

Jonger dan 10 jaren 260 1.7

Van 10—20 1 1 1

3

11 Lu 7 2

20—30 3550 23.1

» 30—40 3434 22.4

7) 40—50 » 2606 17.0

)) 50—00 1928 12.6

» 00—70 » 1366 8.9

Ouder dan 70 » 1095 7.1

Totaal 15352 100

Evenals in het voorafgaande drie-jarig tijdvak traden

onder de opgenomenen de personen, wier leeftijd tusschen

20 en 30 jaar was gelegen, op den voorgrond.

Relatief genomen komt zelfmoord meer onder Prote-

stanten dan onder Roomsen-Katholieken voor. In ons

land is die verhouding als 2.1 tot 1. Krankzinnigheid

echter komt onder Protestanten even veel als onder

Roomsch-Katholieken voor. Naar het kerkgenootschap

1) Vgl. het 20ste Verdag van het Staatstoezicht op krankzinnigen,

enz., blz. 300.

»
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waartoe zij behoorden, was de verdeeling der opgenomenen

in al de Nederlandsche krankzinnigengestichten in de

jaren 1903-1908.1)

TABEL XXXIII.

Gezindte. Aantal pCt.

9303 60.6

Roomsen-Katholieken .... 5386 35.1

Israëlieten 663 43

Totaal 15352 100

Houdt men er rekening mede, dat 35 °/0 der bevolking

Roomsch-Katholiek is en 62 ü
/0 Protestant, dan komt

krankzinnigheid onder Protestanten en onder Roomsch-

Katholieken ongeveer evenveel voor.

Ook in het dalen en stijgen der algemeene frequentie

is geen overeenkomst te zien. In Pruisen b.v. nam het

aantal krankzinnigen van 1871 tot 1880 af, terwijl het

zelfmoordcijfer vrij sterk klom. In Saksen en Baden

daarentegen waren wel tijdelijk de toename en afneming

van de krankzinnigheidsfrequentie en van de zelfmoord-

frequentie gelijk, doch hier was de mate der toename

en afneming weer gansch verschillend 2
).

Uit dit alles blijkt, dat er geen alles verklarende,

rechtstreeksche samenhang is tusschen zelfmoord en

krankzinnigheid.

1) 20ste Verslag van liet Staatstoezicht op krankzinnigen enz.,

blz. 299.

2) Krose, Die Ursacken, S. 48.
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Hoe groot het percentage is der zelfmoorden, die in

kl ankzinnigheid volvoerd worden, is moeielijk te bepalen.

Heller acht het voor een bewezen feit, dat van de

zelfmoordenaars, die nog in het laatste oogenblik gered

werden, slechts 30 °/0 ((klinisch ausgeprügte geistige

Störungen darboten» l
) W e s tc o 1 1 schatte het op

20% 2
),

Kraepelin op niet meer dan 30°/0
3
). Otto

Muller 4
)
meende, dat zeker meer dan 35— 40°/0 van

de gevallen tot krankzinnigheid teruggebracht moet

worden, terwijl daarentegen de psychiater Gray weer

oordeelt, dat in verreweg de meeste gevallen zelfmoord

gepleegd wordt door psychisch normale personen 5
).

Het is moeielijk in bepaalde gevallen een oordeel

uit te spreken over de vraag, of krankzinnigheid al

dan niet de oorzaak van den zelfmoord was. Hoe

ongewoner en gruwzamer de wijze van uitvoering was,

des te meer grond heeft men krankzinnigheid te ver-

moeden. Als iemand zich met petroleum begiet om
zich daarna in brand te steken 6

), of dynamiet op

't hoofd legt om dat door een brandende sigaar te

doen ontploften 7
), als een bakker zich verbrandt in

zijn oven, of als iemand zicii doodt door kokend water

1) Heller, Zur Lekre vom Selbxtmord nach 300 Sectioneu, Medi-

zinische IFockensciïrift, 1900, No. 48.

2) W. Wynn Westcott, Suïcide, itó- history, litérature, jurü-

prudeucfi, ca/tsatiou and prereirtioti
,
London, 1885.

3) Volgens Schermers, a. w. blz. 34.

4) Otto Muller, Der Selóstmord, 1859, II, S. 33.

5) ylrtwrican journal of insanity, 1878.

f
»j Zooals in 1908 geschiedde in het arrondissement Amsterdam.

~) Zooals in 1908 geschiedde in liet arrondissement Haarlem.
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te drinken. — dan ligt liet vermoeden van krank-

zinnigheid voor de hand.

Is dus in sommige gevallen zelfmoord symptoom van

krankzinnigheid, men wachte zich voor de dwaling,

waarvoor reeds in 1850 M. Brierre de Boismont
waarschuwde : . «on peut établir que la folie a une part

considérable dans le suicide ; mais il y aurait une grave

erreur a prétendre qu' elle est la seule explication

possible de toutes les morts volontaires» 1
). Dat geestelijk

gezonden, in de medische beteekenis van het woord,

zelfmoord plegen, is, volgens Wijnaendts Francken 2
),

een feit, dat niemand, die onbevooroordeeld de zaak

beziet, kan loochenen en zonder spitsvondigheden mag
men volgens hem gerust beweren, dat de groote meer-

derheid der zelfmoordenaars zich volkomen bewust is

van haar daad.

Van hoeveel beteekenis de invloed van psychische

stoornissen op de zelfmoordneiging ook geacht moet

worden, lijdt toch iedere theorie, waarbij zelfmoord

zonder meer als symptoom van krankzinnigheid wordt

beschouwd, aan eenzijdigheid, verklaarbaar uit het

apriorisme, dat het uitgangspunt kenmerkt.

Bij de behandeling van de psychophysische oorzaken

van den zelfmoord, moet gewezen worden op de zucht

tot nabootsing, of de psychische infectie. Plutarchus'
verhaal aangaande de meisjes van Milete, die zich in

grooten getale doodden 3
), doet reeds zien, dat in de

oudheid de zelfmoord-epidemie niet onbekend was. Na

1) Annales (Vhygïèm puoligue et de médicine légale. Paris, 1850,

A. XLIII, p. 162.

2) Wijnaendts Franc ken, a. w., blz. 44.

3) Zie blz. 8.
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het houden van voordrachten over den zelfmoord door

den wijsgeer Hegesias kwamen zoovele gevallen voor,

dat koning Ptolemaeus op straffe des doods Zeno's
leer verbieden moest. In het oude Rome brak tijdens

Tarquinius een zelfmoord-epidemie uit. Ook in den

nieuwen tijd zijn er voorbeelden van deze epidemieën,

waarbij een zelfmoordgeval tot nabootsing prikkelde.

Primer os e verhaalt in zijn «Maladies de femmes» dat

tal van vrouwen zich verdronken in de Rhóne op

dezelfde plaats, waar de eerste op opzienbarende wijze

zelfmoord pleegde. In het dorpje Saint Pierre hing,

volgens Dr. Desloges, een vrouw zich op aan een boom.

Binnen korten tijd volgden velen dit voorbeeld. In

1772 hingen zich achtereenvolgens 15 personen op aan

een zelfden spijker in een donkere gang van een hotel.

Eerst toen de spijker werd weggenomen, hield de

epidemie op. In 1805 hing zich eén soldaat op in zijn

wachthuisje. Dit voorbeeld prikkelde velen tot navolging.

Napoleon liet het huisje verbranden en afkondigen,

dat hij zelfmoord gelijk schatte met desertie. Dit hielp

afdoende. In 1815 wierp lord Castelreagh zich in den

Vesuvius. Velen volgden zijn voorbeeld. Van het Monument
te Londen sprongen telkens weer zooveel personen af, dat

men zich genoodzaakt zag door een ijzeren balustrade

hieraan een einde te maken. Ook de Vendömezuil te

Parijs en de toren van de Nótre-Dame hebben in dit

opzicht een treurige vermaardheid. Na het verschijnen

van Goethe's Werther hebben zich, naar Mevr. de Staël

verzekert, vele jonge Duitschers het leven benomen l
).

l) Deze voorbeelden zijn te vinden bij: A. Legoyt, 1. 1.,

1881, p. 223—236. Verg. Suggestion und Hyjmotismus in der Völker-
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Het is geen ongewoon verschijnsel, dat op een rustig

dorp een zelfmoord gevolgd wordt door andere, die

onder gelijke omstandigheden en op dezelfde wijze

volvoerd worden.

Deze epidemieën bewijzen, dat er ook een geestes-

infectie is 1
). Gelijk vaak een bepaalde misdaad binnen

korten tijd wordt nagevolgd door andere, die onder

dezelfde omstandigheden worden begaan 2
), zoo werkt

ook het verkeerde voorbeeld van den zelfmoord aan-

stekelijk. Er is een ((contagion morale».

Deze zucht tot nabootsing wortelt echter in de

menschelijke natuur en behoeft op zichzelf nog niet

te leiden tot ontoerekenbaarverklaring. De macht der

suggestie speelt daarin een groote rol, gelijk in heel

ons sociale leven. Zonder deze zou er geen sociaal

leven mogelijk zijn. Aan de toerekenbaarheid der

individuen echter doet dit alles in" geen enkel opzicht

te kort.

psychologie von Dr. O. Stoll, Leipzig, 1904, S. 145—149, die

tal van voorbeelden aanhaalt, waaruit „Upidemiseher Mcmen-

xelbstmord"
,

blijkt een ook bij lager staande volken veelvuldig

voorkomend verschijnsel te zijn.

1) Rehfisch, a. a. O. S. 28.

Es mag fur den ersten Augenblick etwas überraschend klingen,

von einer geistigen Ansteckung zu sprechen, zumal zu einer Zeit,

in der der Begriff Infection ein ganz abgegrenzter zu sein scheint .. .

.

and doch verbreitet er (der Selbstmord) sich auf dem Wege der

Ansteckung.

2) In Berlijn werd in het jaar 1891 het voorbeeld, dat een

ongehuwde moeder gaf, die haar onecht kind doodde, binnen

korten tijd door 15 meisjes, die in dezelfde omstandigheden ver-

keerden, gevolgd. Vgl. Rehfisch, Der Selbstmord, S. 38, en die

Polizeichroiiik, Berlin, Dec. 1891.
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De zucht tot nabootsing is dan ook niet de eenige

oorzaak van den zelfmoord. Het voorbeeld is vaak

meer van invloed op den tijd en de wijze van uitvoering

dan op de daad zelf. Toch kan erkend worden, dat

psychische afwijkingen, die, op zichzelf beschouwd,

niet van groote beteek enis zijn, het weerstandsvermogen

verminderen en dus praedispositie veroorzaken 1
).

Juist echter het feit, dat nerveuse menschen, met een

prikkelbaar gemoed, overgevoelig voor allerlei indrukken,

neurasthenici, wier geestelijk gezichtsveld beperkt is,

en die lijdende zijn aan dwangvoorstellingen, individuen,

wier fantasie te weinig of te veel werkt, gedegenereerden

en erfelijk belasten een soort van praedelictieterrein

vormen van den zelfmoord, dwingt naar dieper liggende

fatoren te zoeken, waardoor én de psychophysische

dispositie èn de zelfmoordneiging van onzen tijd

verklaard kunnen worden.

!) Th. Ribot, La Psychologie fles sentimenU
,
Paris, 1896 p. 228,

229.



§ 3. Sociale oorzaken van meer specifiek

ethisch karakter.

Zelfmoord is een verschijnsel, dat niet uit één wortel

opkomt, doch met vele en velerlei factoren samenhangt.

Het onderzoek richt zich thans op oorzaken in het

sociale leven, waardoor het probleem van de snelle

toename en de hooge frequentie van den zelfmoord in

onzen tijd verklaard kan worden. De innige samenhang,

de wisselwerking van het individueele en het sociale

maakt onderscheiding niet overbodig. Al het sociale wordt

gedragen door het individueele, terwijl er omgekeerd

weer niets individueels is, dat niet een socialen

achtergrond heeft. Eerst wordt dus gevraagd naar de

sociale oorzaken, die een meer specifiek ethisch karakter

vertoonen, daarna naar die, welke meer rechtstreeks

als gevolgen van de ontwikkeling der cultuur kunnen

worden beschouwd.

Gelijk men een direct verband heeft willen zien

tusschen zelfmoord en krankzinnigheid, zoo is naar

and erer opvatting iedere zelfmoordenaar een misdadiger

in den eigenlijken zin van 't woord. Psychologisch heeft

men getracht dezen samenhang van zelfmoord en

mis dat ad te verklaren door te veronderstellen, dat

12
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de misdadige neigingen in den mensch zich richten

moeten of tegen den naaste öf tegen den persoon zelf.

Aan beide daden én aan moord én aan zelfmoord

zouden dan dezelfde motieven ten grondslag liggen. Op
tweeërlei wijze heeft men getracht uit de statistische

gegevens de juistheid van deze hypothese aan te toonen.

Eenerzij ds heeft men gemeend, dat de statistiek van

den zelfmoord en die van de «gewelddadige levensberoo-

vingen» dezelfde rijzingenen dalingen zouden vertoonen.

Steeds meer bleek echter dat, hoe uitgebreider het materi-

aal werd, er niet de minste overeenkomst is tusschen

beide statistieken. Het omgekeerde is veeleer het geval.

Landen met zeer hooge cijfers voor misdaad, als

Italië en Spanje, vertoonen een zeer lage zelfmoord-

frequentie. In ons land zijn het de zuidelijke provincies

b.v. Noord-Brabant ]
) en Limburg, die in verhouding-

tot de andere provincies een hooger cijfer voor misdaad,

een lager cijfer voor zelfmoord geven.

Een anderen weg heeft men daarom ingeslagen

.

Alen heeft juist uit het feit, dat de frequentie van

den zelfmoord tot de frequentie van de misdaad vaak

in omgekeerde verhouding staat, den innerlijken sa-

menhang van beide verschijnselen trachten te verklaren.

Vooral de Italiaansche criminologen wilden den zelf-

moord beschouwen als een door het sociale milieu

gemodificeerde misdaad2). Volgens deze opvatting slaat

men daar, waar ruwe zeden heerschen, veeleer de

J) Orim'meele statistiek over Hjaar 1910, blz. 2, 3.

2) Op het criminologisch congres te Romein 1885: „Le suicide

est le crime modifié par le milieu social." Vgl. Corre, Crime et

suicide, Paris, 1891^ p. 91.



183

hand aan anderer leven. Waai- echter de geest der

beschaving meer doordringt, zou men liever zelfmoord

plegen 1
). Reeds Bon om o, directeur van het krank-

zinnigengesticht van Como, beweerde, dat de neiging

tot zelfmoord wijst op een zekeren graad van beschaving,

die de meer natuurlijke instincten vernietigen en tegelijk

de zeden zachter maken zou 2
). In navolging van dezen

onderzoeker sprak Morselli van een zeker antagonisme

tusschen zelfmoord en moord. Hij meende, dat daar,

waar de misdaden sterker op den voorgrond treden,

het aantal zelfmoorden geringer is 3
). Ook volgens

En ric o-Pier r e zijn het onderling verwante oorzaken,

die èn den zelfmoordenaar èn den moordenaar ongeschikt

maken voor het sociale leven. Door den zelfmoord

worden op weinig geruchtmakende wijze onnutte en

onbruikbare individuen opgeruimd 4
).

De dwaling van cleze criminologen ligt op dezelfde

lijn als die der psychiaters, die Esquirols stelling

huldigen. Gelijk het onjuist is, iederen zelfmoordenaar

zonder onderscheid krankzinnig te verklaren, zoo

is het ook verkeerd in iederen zelfmoordenaar een

misdadiger in den gewonen zin des woords te zien. Het

is onmogelijk aan te nemen, dat er tusschen zelfmoord

en moord zulk een nauw verband bestaat als sommige

1) Reeds in 1840 schreef Caz auvielh : „Du suïcide, de Valié-

nation mentale et des crimes contre les persom/es, comparés dans leur

rapports réciproques.

2) Bononio, II Suicidio iti italia, 1878, S. 21. Vgl. Morselli,

a. a. O. S. 157.

3) Morselli, Der Selbstmord, S. 157.

4) En ric o-Pi er re, Omicidio-suicidio, 40. Torino 1895, vgl.

Wijnaendts Francken, a. w., blz. 47.
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criminologen willen aannemen, tenzij men het begrip

misdaad verder uitstrekt dan in 't gewone spraakge-

bruik het geval is.

De psychologie van beide verschijnselen is in velerlei

opzicht verschillend. De drijfveer tot moord is in den

d iepsten zin het egoïsme, dat den mensch maakt tot een

vijand van zijn naaste. De bronnen, waaruit de doodslag

voortvloeit, zijn dan ook nijd, haat, toorn en wraak-

zucht. Naar 't woord van Jezus is het ten onrechte

toornig zijn op zijn broeder, het tot zijn broeder zeggen:

«Raka» of «gij dwaas», als de wortel van den doodslag

te beschouwen De beweegredenen tot zelfmoord zijn

echter ook wel gelegen in 's menschen onwil, om onder

Gods wet te buigen en om te leven naar Zijne ordinantiën,

dus in zijnen algemeenen zondestaat; maar de zelfmoord

wordt meer bedreven uit wanhoop, uit vrees voor

schande of straf.

Hierbij komt, dat de omgekeerde verhouding, waarin

de frequentie van den zelfmoord moet staan tot die

van den moord, niet uit de statistische gegevens is

vast te stellen

Uit de verdeeling van het aantal zelfmoordenaars en dat

!) Des pin e (Psychol. nat. UI, 78) heeft er wel op gewezen,

dat in verschillende deelen van Frankrijk het maximum van

moord en het minimum van doodslag samenvallen. In Corsica b.v.

komen de meeste moorden, de minste zelfmoorden voor. Kan dit

feit echter niet hierdoor verklaard worden, dat de bevolking van

dit eiland, wat afstamming en zeden betreft, geheel verschilt van

het overige Frankrijk ? Tegen deze opvatting moet ook ingebracht

worden, dat de provincies Limousin, Auvergne en Bretagne, die

naai- verhouding zeer lage zelfmoordcijfers hebben, ook lage cijfers

voor moord en poging er toe, geven.
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der moordenaars (moord, doodslag, verwonding) naar

den leeftijd blijkt, dat de misdaad tegen het leven

van anderen liet veelvuldigst gepleegd wordt tusschen

den 18—40 jarigen leeftijd 1
). De neiging tot zelfmoord

('clitcr begint reeds in de kinderjaren en neemt toe in

sterkte, zooals wij zagen, tot het 70 e en 80B jaar.

De neiging tot zelfmoord is bij den man 3 a 4 maal

zoo sterk als bij de vrouw. Wat de neiging tot moord

aangaat, blijven de vrouwen nog veel meer achter.

Hier is de verhouding als 8 : 1 2
).

Ook neemt het aantal zelfmoorden veel sneller toe

dan het aantal misdaden. Er zijn provincies, die zoowel

voor misdaad als voor zelfmoord lage cijfers hebben,

zooals Rheinland, Westfalen, Hohenzollern 3
). Berlijn en

Silezië hebben voor beide^ weer hooge cijfers
21

). Van

omgekeerde verhouding is hier geen sprake.

1) Van de 50 veroordeelden in 1910 wegens levensberoovingen

door misdrijf (doodslag, moord, kindermoord, kinderdoodslag, mis-

handeling met doodelijk gevolg) was er 1 beneden 18 jaar, 13

van 18—21, 14 van 21—30, 18 van 30—50, terwijl er slechts

4 boven 50 jaar waren. Zie de Crimineele statistiek overHjaar 1910,

blz. 64—69.

2) Onder de 50 personen, die in 1910 veroordeeld werden

wegens levensberoovingen door misdrijf (doodslag, moord, kinder-

moord, kinderdoodslag, mishandeling met doodelijk gevolg) waren

slechts 6 vrouwen, (3 schuldig aan kinderdoodslag, 2 aan kinder-

moord, 1 aan moord). Zie de Crimineele Statistiek over
J

tjaar 1910,

blz. 64—69.

3) Vgl. Graupp, Ueber deu Selöstmord, S. 11, 12.

4) Kr'ose, Die Ursachen, S. 157. Vgl. zijn tabel XXX1U,
Kriminalitat und Selbstmordfrequenz in deutschen Bundesstaaten

und Provinzen, S. 123.
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Corre meent dan ook, dat men de stelling: ((iedere

zelfmoordenaar is een misdadiger», dan alleen kan

handhaven, als men beide voor krankzinnig houdt. Hij

neemt echter wel gaarne aan, dat er gevallen zijn,

zoowel van mjsdaad als van zelfmoord, waarbij de daad

met psychische stoornissen samenhangt, maar toch

weigert hij misdaad en zelfmoord te beschouwen « comme
les produits similaires d'une même cérébration », omdat

in beide verschijnselen gezien moet worden: ((deux

tormes de 1'impulsivité aussi différentes dans leur genese

intime, conservant chacune une évolution aussi distincte,

tantöt paralèlle et tantöt renversée »

Al kan dan ook een direct verband tusschen beide

verschijnselen niet worden aangenomen, toch zijn er

factoren, die èn tot misdaad èn tot zelfmoord leiden

kannen. Een geest van verwildering kan het oog doen

sluiten zoowel voor de waarde van anderer leven als

voor de beteekenis van eig-en bestaan. Er zijn naar het

teekenachtig woord van Corre tusschen de twee

stroomen van zelfmoord en misdaad, die uit verschillende,

doch naburige bronnen ontspringen, gemeenschappelijke

verbindingswegen, waardoor nu eens de eene, dan weer

de andere vloeistof krijgt 2
).

1) Corre, Crime et suïcide, Paris, 1891, p. 100.

2) Corre, 1.1., p. 101, 102.

„Le suicide et le crime sont couime deux rivières qui prennent

leur source sur deux plateaux d'incitabilité tres voisins ; la mor-

bidité, la dégénerance et la folie comblent frequeinnient 1'interval]

e

et confondent les sources ; dans les conditions ordinaires, chacuu

de ces courants descend sa pente et va se déverser séparénient

dans lc grand fleuve antisocial ; niais tous deux conservent des

anastomoses avant de disparaitre en celui-ci : 1'obstacle qui entrave

1'un peut d('terminer unc sorte de crue ohez 1'autre".
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Onder de sociale oorzaken, die meer specifiek ethisch

van aard zijn, moet ook de drankzucht gerekend

worden. Het valt niet moeielijk te zien, welk een heillooze

werking de alcohol uitoefent op de volksgezondheid 1
).

Door drankmisbruik wordt de zedelijke veerkracht

verlamd, het zenuwleven verzwakt. Het rustig oordeel

wordt beneveld door valsche opwinding. Het weerstands-

vermogen stompt af en de kracht om de telkens opge-

vatte goede voornemens ten uitvoer te brengen, wordt

uitgeput. Bovendien verwoest de alcohol het huiselijk

geluk en doet den onvrede in hart en omgeving toe-

nemen. Het is dan ook alleszins verklaarbaar, dat door

drankzuchtigen, die hun bestaan gevoelen als een

drukkenden last, terwijl zij de wilskracht om een nieuw

leven te beginnen, missen, vaak de hand aan eigen

leven wordt geslagen. De diepe ellende, waarin de

dronkaard verkeert, het knagend verwijt, zelf de oorzaak

te zijn van zooveel onheil, het gevoel van onmacht tot

vei'betering, de dolle onverschilligheid aangaande de

hoogere dingen — al deze factoren kunnen hem er toe

drijven zelfmoord te plegen. Van de 424 personen, die

prof. Gaupp psychiatrisch onderzocht in zijn kliniek,

leden er 4 aan alcoholwaanzin. Zij leden aan acute

psychose van depressieven aard. Door de hevigste

angsten werden deze alcoholisten gefolterd. Zóó beangst

gevoelden zij zich, dat elk middel om zich te dooden

werd aangegrepen. Nadat één tevergeefs een poging

had gedaan om zich op te hangen, daarna om zich

te verdrinken, stiet hij het hoofd tegen den wand en

!) Dr. H. Visscher, Het probleeiu der armoede., Utrecht,

blz. 18.
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den vloer. Een ander stak zich met een mes in de

borst en stootte daarna met een steen op het heft,

om het zoodoende dieper in het lichaam te drijven 1
).

Het bleek echter bij dit onderzoek, dat niet alleen zij,

die bepaaldelijk aan alcoholpsychose lijden,' doch ook

de drinkers, wier geestvermogens niet gekrenkt zijn,

groot gevaar loopen, zelfmoord te plegen. Van de 124

gevallen, die Gaupp onderzocht, waren er 28, waarbij

de poging onder invloed van sterken drank wfts

gedaan. Vaak waren liet de nietigste gebeurtenissen,

die tot zulk een ernstige daad gedreven hadden, b.v.

een twist in het gezin, een klein verschil met den

patroon, een ondervonden teleurstelling. Sommigen wisten

na hun roes niet eens meer te zeggen, waarom zij zelf-

moord hadden willen plegen. Weer nuchter zijnde

waren de meesten* blij, dat hun poging verijdeld was-).

Onder de vrouwen is de invloed van de drankzucht op

den zelfmoord geringer. Toch waren onder de 200

gevallen van zelfmoord bij vrouwen, waarvan Dr.

Helenefr ieder ike Stelzner een analyse gaf, er 6,

waarbij de patiënten leden aan chronisch alcoholisme 3
).

Bij het anatomisch onderzoek van Heller bleek, dat

in 143 van de 300 gevallen alcoholmisbruik een rol had

gespeeld (47.6 °/0 )
4
). Van de 70 zelfmoordenaressen, op

1) Gaupp. TJi'her dm Selbstmord^ S. 25.

2) Gaupp. a. a. O., S. 25.

;i
) Helenefriederike Stelzner, Analy se von 200 Selbst-

mordföllen, Berlin, 1906, S. 66.

4) Zie Heller. Zur Lehre vom Selèstmord //ach 300 Sektionen^

München, Medizmische Wochenschrift, No. 48:

„Die Hölie der Alcoholikerzahl is nicht verwunderlich. Spielt

ja die Tm uk suoht in der Geisteskranken, wie Verbrecher-
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wier lijken sectie werd gedaan, leden 10'% aan chronisch

alcoholisme.

Door de statistische onderzoekingen wordt dit

oordeel over den invloed van drankmisbruik op de

zelfmoordneiging bevestigd. De eerste, die een poging-

deed, om dien invloed in cijfers uit te drukken, was

J. L. Ca sper 1
). Het gelukte hem van 218 zelfmoorden

(in de jaren 1818—1824) de oorzaken vast te stellen.

In 54 gevallen was drankzucht rechtstreeks van invloed.

Brierre de Boismont vond, dat van 4077 zelfmoorden

in 530 gevallen drankzucht als oorzaak moest worden

opgegeven 2
) De meest uitgebreide onderzoekingen over

het verband tusschen drankzucht en zelfmoord zijn

gedaan door F. Prinzing 3
). Hij toonde aan, dat

landen als Denemarken, Duitschland en België, waar

het alcoholgebruik groot is, ook een hoog zelfmoord-

cijfer hebben, terwijl daarentegen in landen, waar

minder alcohol gebruikt wordt, als Engeland en Noor-

wegen, het zelfmoordcijfer geringer is 4
).

statistik eine bedeutsaine Eolle, das starke steigeii der Selbst-

mordzabl mit zunehinendem Alter diirfte sick zum Teil aus der

starken Zunahnie der Alkoholiker erklaren".

1) Ca sper, Veler den Selósimord und mne Zunahme in

unsereii Zeit, 1825, in de „Beitrage zur medizinhchen Statistik und

Staats-artzueiktmde."

2
) Brierre de Boismont, Du syicide et de la folie midde^

Paris, 1865, pag. 60.

3) Prinzing, Tmnhmcht und Selbstmord, Leipzig, 1895, S. 47— 49.

4) Zie de tabel bij Prinzing, a. a. O., S. 58.
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TABEL XXXIV.

gemiddeld per

jaar.

alcoholgebruik

in liters p. hoofd.

aantal zelfmoorden
op 1 mill. inwoners.

Denemarken . . 6.2 267

Duitschland . . 4.4 207

België .... 4.4 114

Engeland . . . 2.7 78

Noorwegen . . 1,8 66

In Frankrijk is met de toename van het alcohol-

gebruik ook de zelfmoord toegenomen r
).

TABEL XXXV.

Frankrijk.

alcoholgebruik
in liters p. hoofd.

aantal zelfmoorden
op 1 mill. inwoners.

1830

1850

1860

1870

1880

1885

1.12

1.46

2.27

2.32

3.64

3.85

54

J00

111

111

179

203

In Noorwegen zijn tegen alcoholgebruik wettelijke

voorschriften uitgevaardigd. Waar nu in alle landen de

frequentie toenam, was juist Noorwegen het eenige

land, waar het aantal zelfmoorden aanmerkelijk daalde.

l) Zie de tabellen bij Prinzing, a. a. O., S. 70.
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TABEL XXXVI
Noorwegen.

alcoholgebruik
|

aantal zelfmoorden
in liters p. hoofd.

|

op 1 mili. inwoners,

1831—46 .

1850—54 .

1860-64 .

1871—75 .

1881—85 .

1886—90 .

1896-1900

8

3.2

2.2

2.8

1.7

1.5

103

107

86

70

67

66

45

Voorts toont hij aan, dat in Duitschland daar zelf-

moord het meest wordt gepleegd, waar het alcohol-

gebruik het grootst is, d. i. in Noord-Duitschland l
).

Aan den grooten invloed van den alcohol valt wei

niet te twijfelen. Toch zij men uiterst voorzichtig en

overschatte men dien invloed niet. In elk geval is er

geen alles verklarend verband tusschen drankmisbruik

en zelfmoord. Dit bewijst wel het feit, dat lang niet

altijd vermeerdering of vermindering van alcoholgebruik

samengaat met rijzing of daling van het aantal zelf-

moorden. In Duitschland b.v. is het de provincie Posen,

waar het alcoholgebruik het grootst is (13 L. per hoofd),

terwijl daar de zelfmoord juist het minst voorkomt

(123 gevallen op 1 millioen inwoners). In verhouding

tot andere landen is het alcoholgebruik in ons land

groot, terwijl toch het zelfmoordcijfer laag is te

noemen. In de Zuidelijke provincies, waar het meest

wordt gedronken, komt liet minst zelfmoord voor.

J) Prinzing, a. a. O.. S. 63.
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Tegenover het treffend voorbeeld van Noorwegen is

Zweden te stellen, waar eveneens het alcoholgebruik

langs wettelijken weg beteugeld is, umar waar toch

het aantal zelfmoorden geleidelijk klom tot 151 op

1 millioen inwoners per jaar. Het absolute cijfer, 738

in 1904, klom zelfs in 1909 tot 844. Durkheim') toont

aan, dat in de provincies, waar het veelvuldigst zelfmoord

gepleegd wordt, in de zoogenaamde «grand foyers de

contamination du suicide», juist niet de meeste wets-

overtredingen door dronkenschap voorkomen.

In zijn werk «Der Alcoholismus)) noemt Dr. Ba er 2
)

dan ook het directe verband tusschen drankzucht en

zelfmoord twijfelachtig, hoewel hij er op wijst, dat als

een vaststaand feit moet worden aangenomen, dat het

alcoholisme een der meest beteekenisvolle factoren is

voor de zelfmoordfrequentie. Vooral het gebruik van

jeaever en brandewijn werkt, volgens dezen onderzoeker,

noodlottig. De drinkgewoonte is in den hoogsten graad

in staat te praedisponeeren tot zelfmoord 3
).

1) E. Durkheini, Le Suicide, p. 48, 49.

-) Ba er, Der Alcoholismus, seine Verbreitang und seine Wirknng

auf den individuellen und socialen Organismus, sowie die Mittel ihn

zh èekdmpfên, Berliu, 1878, S. 309.

„So sehr auch die directe, causale Abhangigkeit zwischen

Trunksucht und Selbstniord zweifelhaft ist, so ist doch als bestinmite

Thatsache an zu erkennen, dasz der Alcoholismus einen sehr

bedeutenden Factor für die Selbstmordfrequenz abgebet. Unter

den vielen Ursachen, die hier rnitwirken, ist die Trunksucht eine

der haufigsten und wirksanisten."

3) Ba er, a. a. O., S. 310. Die habituelle Trunksucht, besonders

der Schnapsgenuss init seinen zerstörenden Folgen für leibliche

und geistige Gresundheit, für das Grlück und den Wohlstand dei-

Familie, das
(
bürgerliche Ansehen und die sociale Stellung des

Einzelnen ist im höclisten Grade geeignet, sowohl zur pradis-
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Men verlieze echter niet uit het oog, dat ook dronken-

schap en zelfmoord verschijnselen zijn, die als twee

stroomen uit eenzelfde bron van geestelijke degeneratie

of geestelijke verzwakking kunnen ontspringen. Kan

men, gewend aan de meest verfijnde genietingen, die

de cultuur biedt, den strijd om het bestaan niet langer

volhouden, of heeft men eiken prikkel tot genot

verloren na een leven van uitspatting en weelde, dan

staat de weg open zoowel tot zelfmoord als tot dronken-

schap r
).

In verband met het alcoholisme moet ook o n z e d e l ij k-

heid als een voorname factor genoemd worden. «Wo
der Bacchus einheizt, sitzt die Venus hinter dem Ofen»,

heeft Masaryk 2
) naar waarheid gezegd. Natuurlijk is

er ook tusschen de onzedelijkheid en den zelfmoord

geen alles verklarende paralellie, evenmin als wij een

rechtstreeksch verband tusschen alcoholisme en zelfmoord

kunnen aannemen. Toch is de invloed der onzedelijkheid

op de zelfmoordfrequentie grooter dan men vaak ver-

moedt. Onzedelijkheid oefent een verwoestenden invloed

niet alleen op liet lichamelijk, doch ook op het geestelijk

leven. Wanhoop en onverschilligheid zijn vaak de vruchten

van een bandeloos leven. De gedachte, zelf de schuld

te zijn van het ellendig leven, dat men leidt, doet de

zwaarmoedigheid toenemen. Na een leven van uitspatting

ponirenden als zur Grelegenheitsursache des Selbstmordes, dei'

haufig genug in halb oder ganz angetrunkeneni Zustande zur

Ausführung kommt, zu werden.

1) Ook de cocaïne- en opiumzucht leiden tot zelfmoord. In Azië

vervult met betrekking tot den zelfmoord de opiumzucht dezelfde

rol als iu Europa de drankzucht, vgl. G-aupp, a, a. O., S. 28.

2) Masaryk, Der Selbstm.ord, S. 80.
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en zingenot, waardoor de levenskrachten zijn verdord

en de schande zwaar drukt, slaat men, gefolterd door

zelfverwijt, vaak de hand aan het leven. In zijn acade-

mische rede over: «Geisteskrankheit und Kultur» wijst

prof. Hoche 1
) er op, dat er twee factoren zijn, die

juist in onzen tijd een machtigen invloed uitoefenen,

n.L de alcohol en de syphilis. In welken graad deze

twee «Volksgifte», zooals hij ze noemt, noodlottig

werken, kan zich de leek niet voorstellen.

Het veelvuldig voorkomen van de progressieve paralyse

levert, volgens dezen psychiater, het droevig bewijs

van de ernstige verwoestingen , die de syphilis in

't geestesleven aanricht. De jongste onderzoekingen

brachten den verderfehjken invloed aan het licht op

het zenuwstelsel der nakomelingen, zelfs tot het derde

en vierde geslacht. Over het algemeen is men het er

over eer\s, dat door anomalieën op sexueel gebied de

psychische kracht afneemt, het denkvermogen verstompt

en het gemoedsleven verzwakt. Overgevoeligheid, licht-

geraaktheid en prikkelbaarheid, de symptomen der

neurasthenie, zijn hiervan weer het noodzakelijk gevolg 2
).

Doffe zwaarmoedigheid en psychische depressie, die de

bittere vruchten zijn van sexueele buitensporigheden,

leiden zoo licht tot levensverachting en levensmoeheid.

1) Dr. A. Hoche, Geisteskrankheit und Kultur, Freiburg, 1910,

8. 31. Das sind vor allein die zwei groszen Volksgifte : der A 1 c oh o 1

und die Syphilis. In welchem Umfange diese Grifte die Frequenz

der Greistesstórungen beeinÜussen, davon hat der Laie selten

eine Vorstellung.

2) H a v e 1 o c k K 1 1 i s, Geschlechtstrieb und Sehamgefühl, Würzburg,

1907, 8, 354, 355.
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Sinds Statius Muller zijn verhandelingen over den

zelfmoord schreef, is zeker in de wetenschappelijke

kringen 't oordeel over de mate, waarin de onanie

gevaren oplevert, wel gewijzigd, toch doen de drie

brieven x
), die hij tot waarschuwend voorbeeld voor

anderen mededeelt, duidelijk zien, dat 't niet denk-

beeldig is, dat iemand, door onanie verzwakt, ge-

folterd door pijnen, uitgedoofd naar lichaam en ziel,

verteerd door zelfverwijt er toe kan komen om in

wanhoop een einde aan het leven te maken. Masaryk 2
)

wijst er op, dat door de prostitutie en haar gevolgen

de kracht der geciviliseerde volken zeer wordt verzwakt,

waardoor de neiging tot zelfmoord weer bevorderd wordt.

Het is dan ook duidelijk, dat de ontucht, die in 't open-

baar en in 't verborgen haar netten spreidt en als

een kanker het maatschappelijk leven, vooral in de groote

steden, verteert, de zedeloosheid, die steeds verder

om zich heengrijpt, de teugellooze onkuischheid, zoo

niet direct dan toch wel indirect, gewichtige oorzaken

kunnen zijn tot zelfmoord 3
).

1
) J. W. Statius M uller, Drie verhandelingen over den zelfwaard,

Amsterdam, 1817, blz. 71—79.

2) Masaryk, a. a. O. S. 80.

3) Volgens een bericht in Het leven, 27 Aug. 1912 was van een

drietal zelfmoorden, gepleegd in den winter van 1911—1912,

de beweegreden op het terrein der „Heiratserpressung" (chan-

tage van den kant des huwelijksmakelarij) te zoeken.



§ 4. Sociale oorzaken, wortelend in de moderne cultuur.

In het weefsel van het maatschappelijk leven zijnde

verschillende ziekteverschijnselen zoo nauw met elkander

verbonden, dat, wat bij oppervlakkige diagnose alleen

als oorzaak wordt beschouwd, zelf op zijn beurt weer

gevolg kan zijn. Het vermoeden ligt dan ook voor de

hand, dat de zich uitbreidende neurasthenie en krank-

zinnigheid, de breede afmeting aannemende verwilde-

ring, de verderfelijke drankzucht en onzedelijkheid,

alle factoren, die van invloed zijn op de zelfmoordneiging,

verschijnselen zijn, die, indien zij al niet direct in de

moderne cultuur wortelen, dan toch niet geheel verklaar-

baar zijn zonder rekening te houden met de materia-

listische neigingen door haar voortgebracht.

Van deze moderne cultuur is de zelfmoordneigin^

oen begeleidend verschijnsel.

Om de juistheid van deze stelling te staven wijzen

wij er allereerst op, dat de zelfmoordneiging intenser

wordt, naarmate de cultuur verfijnt. Een vergelijking

tusschen liet zelfmoord-verschijnsel bij natuurvolken

en bij cultuurvolken doet dit reeds aanstonds zien.

Telkens weer wordt, onder invloed van Darwins
evolutiehypothese, de praeconceptie uitgesproken, dat

Qiïder natuurvolken de zelfmoord gansch en al onbekend
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is. N02 in 1893, dus nadat tal van feiten de onbe-

troüwbaarheid van zijn meening hadden aan het licht

gebracht, durfde Rehfisch schrijven: «Wij weten

verder, dat de wilden, die geen religie kennen (sic!),

ook geen zelfmoord plegen» 1
). Ook naar Masaryks

oordeel 2
) «kommt bei uncivilisirten Vólkern , unter

den Wilden, der Selbstmord gar nicht vor». Van
Oettingen meende eveneens, dat bij de op lagen trap

van beschaving staande volken zelfmoord een onbekend

verschijnsel zou zijn 3
). Uitgebreide onderzoekingen

hebben de onjuistheid van deze aprioristische bewe-

ringen aan het licht gebracht en doen zien, dat ook

hier de philosophie der empirie parten speelde. Reeds

in 1876 maakte W. W. Grill er melding van, dat de

bewoners van de Hervey-eilanden zelfmoord plegen

door het eten van de zeer vergiftige zeekrab (angatea) 4
).

In «The Americapi Anthropologist» rapporteert R. H.

Steinmetz 45 zelfmoordgevallen bij z.g.n. primitieve

volken. In dit zelfde artikel worden ook de motieven

besproken, waardoor de zelfmoordenaars onder de

natuurvolken gedreven worden tot hun daad 5). Ook

1) Rehfisch, a. a. O., S. 14.

2) Masaryk, a. a. O., S. 18.

3) Alex. van Oettingen, Moralstatietik „S. 762.

4) W. W. Grill, Life in the Southern Ides, London, 1876.

Oecasionaly a native in a fit of passion or jealonsy commits

snicide by eating the white stelled crab.

5) R. H. Steinmetz, The American Anthropologid, VII, 1—53:
I have been able to collect forty-two positive and three negative

instances of suicide among primitivê peoples, which are distributed

as follow : Polar-peoples 5, North-Ameriean Indians 14, South-

American Indians 2, Bedouins 2, peoples of the Caucasus 3,

native races of British India 2, Melanesians 4, Micronesians 4,

13
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W ester mar ck wijdde in zijn werk Ursprung und

Entwickelung der Moralbegriffe*) een breed artikel aan

dit onderwerp. Hieruit blijkt, dat Morselli geheel op

een dwaalspoor was, toen hij meende, dat de onge-

civiliseerden alleen door honger en fanatisme geleid

zouden worden tot zelfmoord 2
). Ook Dr. S. R. Steinmetz

komt op tegen de wijdverbreide opvatting, als zou zelf-

moord alleen bij cultuurvolken voorkomen. Vooral onder

de negers is deze daad alles behalve uitzondering. Van

eenige zelfmoordgevallen bij de Bantu-volken , de

Hamieten 3
) werd melding gemaakt.

Polynesians 4, Indonesians 5. The niotives or the inducements to

suicide are very varied.

pag. 59. The statistic of motives do not reveal any plausible

theory by which the difference in the frequency of suicide iu the

various races occupying the same planc of culture can be explained.

It is, however, interessing to observe that the motives are generally

the same as those which lead to suicide in all civilised societies,

quite contrary to Morselli's opinion, above citcd. In addition, it

may be remarked that among the motives recorded offended pride

seems to occur most frequently.

1) Bnd. II, S. 196—220.

2) Morselli, a. a. O , S. 132. Wilde Völker greifen nicht zu

diesem verzweifelten Mittel, wenn nicht entweder durch Hunger

oder durch Fanatismus dazu getrieben.

3) Dr. S. R. Steinmetz, Art. „Der Selbtsmord bei den Afrioa-

nische Naturvólkern" in het Zeiüchrift für SocialwisxeHschaft, X
Band, 5e und 6e Heft, 1907. De volgende zelfmoordgevallen worden

hier gerapporteerd : 1 Bantu-völker, 2 Sundanneger, 3 hellfarbigc

Südafrikaner und afrikanische Zwergvölker, 4 Hamiten und Völker

vom gemischt-hamitischen Blute. In het slot zegt Steinmetz van

de negers: Ihr Leben ist einf<")rmiger als das der Kulturmcnschen,

sic v
r(iifügen daher über weniger Trost und Zerstreuungsmittel

urn das Leid oder die Argernis zu verringern. Die Sache selbst

nimmt sie zurseit gansch und gar ein, und die hemmenden Ein*
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Hoewel dus de meening, dat zelfmoord onder de

natuurvolken niet zou voorkomen, onjuist is, is liet

toch merkwaardig, dat vooral onder de cultuurvolken de

zelfmoordneiging met zulk een intensiteit zich openbaart,

dat hier van een «sociale Massenerscheining» sprake is.

Naarmate echter de ongeciviliseerde!! de Europeesche be-

schaving in zich opnemen, wordt de zelfmoordneiging

onder hen ook intensiever 1
). Hierdoor wordt het aanneme-

lijk, dat de hooge frequentie van den zelfmoord in Europa

ten nauwste samenhangt met de verfijning der cultuur.

Hierbij komt, dat uit ons onderzoek naar de relatieve

frequentie van den zelfmoord in de verschillende Euro-

peesche staten bleek, dat juist in die staten, waar de

cultuur haar hoogste vlucht nam, ook de zelfmoord

het meest voorkwam. Het werd duidelijk, dat bij de

midden-Europeesche volken, in 't bijzonder in Saksen,

in Frankrijk, in Duitsehland, in Denemarken, de

relatieve frequentie 4 a 5 maal zoo hoog is als b.v. in

Spanje, Italië, Servië, Griekenland. Het is moeielijk

den beschavingsgraad der verschillende Enropeesche

staten te bepalen. Hack el oordeelde 2
), dat een volk

op lager of hooger trap van cultuur zou staan, naarmate

het minder of meer gemakkelijk de evolutie-hypothese

aanvaardt. Uit deze wijze van graadbepaling blijkt alleen

flüsse sind viel geringer als beim Kulturmenschen. Zie ook :

Vierkandt, NaturvölJcem imd Kulturvölkerw, L as oh, ZeiUcJirift

fur Sociai'wissenschaft und Globus, 1896, S. 283; Schrader, Lexicon

der Liidogermamschen AMertumskunde, S. 38, i. v. Alte Leute.

1) Morse 1 li, a. a. O.. S. 132. Masaryk wijst er op, dat

„die Wilden, welche den Europaisclien Branntwein stark ergeben

sind, den Helbstmord hauüger üben," a. a. O., S. 144.

2) In zijn SchöpfungsgescJiichte,
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Hack els dwaze vooringenomenheid met de evolutie,

daar toch het aanhangen van een bepaald philo-

sophisch stelsel, met voorbijgaan van andere, misschien

speculatief diepere systemen, het bewijs voor hooger

cultuur niet kan zijn. Gelijk er hoogst beschaafde en

zeer ontwikkelde personen zijn, die de evolutietheorie

verwerpen, zoo zou ook een volk op hoogen trap van

cultuur kunnen staan, al werd in plaats Tan de evolutie

de creatie aangenomen Bovendien is het onmogelijk

statistisch te bepalen, in welke mate en in hoeverre een

volk een theorie aanvaardt. Morselli zocht daarom het

peil der beschaving in het percentage analphabeten, dat

elk land heeft 1
). Deze wijze van bepalen heeft voor, dat

zij practisch uitvoerbaar is. Hierdoor blijkt, dat in landen,

waarin percentsgewijze de meeste analphabeten voor-

komen, b v. Italië, Spanje, de neiging tot zelfmoord

het zwakst is, terwijl juist het omgekeerde het geval

is in landen als b.v. Frankrijk, Pruisen. Wat ons land

betreft, blijkt, dat b.v. in een provincie als Noord-

Brabant 2
), waar het percentage van hen, die uithoofde

i) Morselli, a., a. O., S. 147.

(2 Statistieken, van den toop (ter bevolking over 1909, XXIII en

XXVI. TABEL XXX VIL

Van 100 huwenden van elk geslacht hebben uithoofde van

analphabetie in 1908 de huwelijksacte niet geteekend,

Pro vinei e. Mannen.
Vrou- Provincie. Mannen. Vrou-
wen. wen.

Noord- Brabant. . 1.56 2.61 Friesland .... 0.97 1.53

Gelderland. . . . 0.90 1.57 1.39 2.08

Zuid-Holland . . 0.46 0.76 Groningen .... 0.63 1.39

Noord-Holland. . 0.34 1 07 Drenthe 3.76 6.04

0.68 L.34 0.62 2.50

Utrecht . . . . 0.71 LOG
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van analpliabetie in 1908 de huwelijksakte niet teekenen

konden, na Drenthe het hoogst was, de zelfmoordneiging

juist zwak bleek, terwijl b.v. in Zuid-Holland, waar

't aantal analphabeten relatief, het geringst was, de

zelfmoord 't veelvuldigst voorkwam.

Als een vaststaand feit moet voorts, zooals ons

bleek, worden aangenomen, clat in de groote steden,

de centra der cultuur, waar de pols van het wereld-

leven het snelst slaat en het sociale leven zijn hoogste

eischen stelt, de zelfmoordneiging intenser is dan op

het platteland, waar het leven zooveel eenvoudiger is.

De statistiek toonde voorts aan, dat in alle landen

de zelfmoordneiging bij mannen 3 a 4 maal zoo sterk is

als bij vrouwen. Ter verklaring hiervan kan men,

zeker niet ten onrechte, er op wijzen, dat de vrouw,

krachtens haar natuur, meer kracht tot dragen, meer

aanpassingsvermogen heeft dan de man, dien zij over-

treft in lijdzaamheid en geduld. Bovenal echter ligt de

oplossing van dit statistisch verschijnsel in 't feit, dat

de man krachtens zijn bestemming er op aangelegd is,

zich te bewegen in het sociale leven. De vrouw behoort

de haar toekomende plaats in het huisgezin te vinden.

De man, hoewel ook ten nauwste met het gezin verbonden,

vindt zijne taak toch meer in de maatschappij. Het

spreekt van zelf, dat de hooge eischen, die het moderne

leven stelt, allereerst op hem drukken, terwijl ook de

gevaren, die de moderne cultuur voor 't geestelijk leven

der individuen met zich voert, allereerst hem treilen.

Het viel voorts in 't oog, dat zelfmoord 't meest

gepleegd werd in die maanden en op die tijden, waarin

't sociale leven zijn hoogste spanning bereikt.

liet is zeker ook. niet toevallig, dat in de I9e eeuw,
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waarin de industrie zich steeds meer uitbreidde, ook

de zelfmoordfrequentie, zooais wij zagen, geleidelijk,

doch sterk steeg.

Al deze factoren wijzen er op, dat in de moderne

cultuur de verklaring gezocht moet worden van de

wassende intensiteit der zelfmoordneiging. Wanneer wij

dit uitspreken, bedoelen wij geenszins het oog te sluiten

voor de vele voordeelen, die de cultuur biedt. Zij heeft

ongetwijfeld vele en rijke zegeningen over het men-

schelijk leven uitgestort. De natuurwetenschap behaalde

schitterende triomfen. Zij riep een zich steeds ontwik-

kelende techniek op, die, als met een tooverslag, aan

onze maatschappij een ander aanzien heeft gegeven.

De industrie kwam tot wonderbare ontwikkeling,

zoodat de arbeid in staat gesteld werd tot een onge-

kend hooge productie, die het moderne menschheids-

leven in allerlei opzicht heeft verrijkt. Eertijds onge-

kende krachten zijn door de wetenschap dienstbaar

gemaakt. Hierdoor is het leven in menig opzicht

verveelvoudigd. Schatkamers zijn ontsloten, wier bestaan

een vroegere generatie zelfs niet vermoeden kon. Post

en telegrafie, scheepvaart en spoorwegverkeer, stoom en

electriciteit hebben een wereldverkeer en een wereld-

handel in het aanzijn geroepen, waardoor de weldaden

der beschaving tot in de meest afgelegen oorden den

menschen toestroomen.

Hoewel het dus een zegen geacht moet worden,

dat op vroeger ongekende wijze door de cultuur de

macht over dé natuur is uitgebreid, toch moet worden

erkend, dat de moderne beschaving teleurstellingen ge-

bracht heeft, des te bitterder, naarmate de verwach-

tingen, <li<' zij opwektè, grootscher waren.
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Hoevele bronnen van materieele welvaart de cultuur

ook opende, in welk een mate zij de gemakken en de

genietingen des levens vermeerderde, het blijkt toch,

dat het peil van het waarachtig menschheidsgeluk

hierdoor niet is gestegen. De steeds voortwoekerende

zelfmoordneiging wijst uit, dat onze moderne cultuur,

evenals de beschaving van het Rome uit den keizer-

tijd, kwade uitwassen vertoont, waardoor de gezond-

heid van het sociale leven ernstig in gevaar is.

Zelfs prof. Hoche, die in ongeëvenaard optimisme

oordeelt, dat de moderne cultuur in geenerlei opzicht

gevaren oplevert voor den maatschappelijken gezondheids-

toestand, moet toch op de vraag, hoe het staat met de

«psychische Gesamtdisposition» van onzen tijd, antwoor-

den: «die bedenklichste Erscheinung in dieser Richtung

ist sicherlich die unbestreitbare Zunahme der Zahl

Selbstmorde»

In de structuur van het moderne leven, in zijn

eigenaardigen bouw zijn dan ook de factoren te zoeken,

die op de schrikkelijke zelfmoordneiging van onzen

tijd, onmiskenbaar van overwegenden invloed zijn.

Onze cultuur is door de natuurwetenschap en hare

technische toepassingen, boven alles productie-cultuur

geworden. Het menschelijk genie spant zich in, om het

ideaal van den nieuwen tijd « naturam operando vincere »

te verwerkelijken. Waarheen men den blik ook wendt,

overal wordt het oog geboeid door den bewonderen s-

waardigen arbeid der industrie, die niet ophoudt met

1) Prof. Dr. A. Hoche, Geisteakraukheii und Kultur, Eine

academische Rede, Freiburg und Leipzig, 1910, S. 21, cf. S. 36.
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het voortbrengen van altijd weer nieuwe producten,

die dienen moeten om het aardsche leven te veraan-

genamen, te verrijken en te verlengen.

Deze hooge productie heeft behoefte doen ontstaan

naar goederen, waaraan vroeger niet werd gedacht.

Door de schatten, die de cultuur allerwege uitstalt,

wordt de begeerlijkheid der menschen in niet geringe

mate geprikkeld. Een ongekende jacht naar genot en

een zucht naar w e e 1 d e heeft de massa aangegrepen en

prikkelt dientengevolge in haar het streven, om zich

te verrijken. Duizenden worden in ons moderne

leven met zijn materialistische idealen door den geesel

van de geldzucht rusteloos voortgejaagd. Verhit door

speelkoorts tracht men op gemakkelijke wijze in het

bezit te komen van hetgeen alleen langs den weg

van noesten arbeid en groote spaarzaamheid mag
gewonnen worden. De weeldezucht is een hoofdbron

geworden van grovere en fijnere oneerlijkheid, die

doordrong in alle rangen der maatschappij. Uit alles

blijkt, dat de massa haar egoïsme in den meest bruten

vorm tracht bot te vieren in de genietingen des

aardschen levens. De bevrediging, die bereikbaar is,

heeft echter een grens. Vandaar komt het, dat in

het nauwrst verband met de luxe van onzen tijd de

levensmoeheid en levensleegheid staat, waarover de

klachten steeds luider opstijgen. Naarmate de levens-

genietingen verfijnen, vermeerderen ook de werkelijke,

doch bovenal dè denkbeeldige behoeften. Wordt de

mate van het genot, dat men najaagt, overschreden,

dan volgt oververzadiging, die zoo vaak gevolgd wordt

door gèblaseerden afkeer van het leven, Met de ver-

zwakking van het weerstandsvermogen door de weelde
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neemt de gevoeligheid toe en hierdoor wordt het

lijden zooveel fijner, zooveel dieper ervaren. «Etquand la

douleur est extréme, 1'homme se réfugié dans tous les

asiles, jusque dans le suïcide» zeide Taine. 't Is dan ook

psychologisch verklaarbaar, dat de 19e eeuw, zooals prof.

Heymans opmerkt 1
), de eeuw van natuurweten-

schappen en van techniek, tevens de eeuw van het

meest volstrekte pessimisme is gewrorden, de eeuw,

waarin Schopenhauer en von Hartmann hebben

geleefd en gekomen zijn tot een populariteit, als bijna

nooit voor wijsgeeren is weggelegd, de eeuw, waarin

litteratuur en kunst zich hebben uitgesloofd om kleuren

te vinden, donker genoeg om weer te geven hunne

visie van het hen omringende leven, de eeuw van

onrustig zoeken en hopeloos nederzitten, van neurasthenie

en zelfmoord.

Niet allereerst leiden dan ook de armoede en de

zorgen des levens tot zelfmoord, doch, zooals blijkt,

juist de vermenigvuldigde weelde en de zucht naar

zich steeds verfijnend genot. «Le suicide n'est pas la

maladie des simples de coeur et d 'esprit, c'est la mala-

die des raffinés et des philosophes». Natuurlijk zijn er

gevallen, waarin gebrek en honger er toe brengen, het

leven te ontvlieden. De berichten van zulke zelfmoorden

maken steeds den diepsten indruk. Het gebeurt zelfs,

dat 't hoofd van een gezin eerst vrouw en kinderen,

daarna zichzelf doodt, omdat bittere armoede en

hooge nood, nadat de energie des levens reeds lang

was gebroken, de laatste hoop des levens geheel ver-

l) Dr. G. Heymans, De toekomstige eeuw der psychologie

^

Groningen, 1910, blz. 8, 9.
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doofden 1
). De armoede, de zware strijd om het bestaan,

leiden echter op zichzelf niet tot zelfmoord; doch

het is de armoede te midden der weelde, die diep

drukt en den levensmoed knakt. Over 't algemeen

levert dan ook niet de armoede, doch juist de weelde

groote 'gevaren. Ook met betrekking tot den zelfmoord

geldt het: «Luxuria res publica interit». In Ierland

b.v., dat zeker een der armste landen van Europa is,

komen de minste zelfmoordgevallen voor 2
). In groote

gezinnen is de neiging tot zelfmoord het zwakst, in

kinderlooze gezinnen, zooals wij zagen, het sterkst.

Ongetwijfeld moet ter verklaring van dit laatste ver-

schijnsel mede gewezen worden op het abnormaal sexueel

leven van hen, die de practijken van het Neo-Malthu-

sianisme beoefenen. Hierdoor ontstaat een psychische

depressie, terwijl dit gedrukte stemmingsleven weer op

zijne beurt zoo lichtelijk de zelfmoordneiging oproept.

Merkwaardig is het echter, dat juist in de zorgen en

lasten des levens, die de groote gezinnen het zwaarst

drukken, een beveiliging voor den zelfmoord blijkt te

liggen, terwijl daar, waar men de lusten najaagt en de

lasten van zich werpt, de genotzucht dus een gepronon-

ceerd egoïstisch karakter vertoont, de zelfmoordneiging

't sterkst zich openbaart.

Welke schadelijke gevolgen de met de weelde van onze

1) Baas (a. W., blz. 17) verwijst naar het MonaUchrift fUf

Krivdriafpsychologie und ffyrafrechtsfeform, II, S. 88— 109, waarin

een artikel (Ueber familiënmordj voorkomt van Dr. L. van Muralt,

die een reeks dezer gevallen mededeelt. Alleen in liet kanton

Zürieh kwamen in 4 jaar tijds 10 dergelijke familiemoorden voor.

2) In Ierland kwamen in de periode 1891—1895 jaarlijks

slechts 2<) gevallen op 1 millioeu inwoners voor.
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productiecultuur nauw samenhangende speelzucht
heeft, blijkt uit het feit, dat zoo menigeen na mis-

lukte speculatie zich het leven beneemt. Een droeve

sprake brengt Monaco's zelfmoord-statistiek 1
). Volgens

een in 1885 verschenen brochure tegen de speelholen

pleegden aldaar in de jaren van 1877— 1885 niet min-

der dan 1820 personen zelfmoord 2
). Masaryk meende

te kunnen opmerken, dat na loterij-trekkingen het zelf-

moordcijfer telkens merkbaar stijgt, omdat voor den

echten speler winst en verlies gelijk staat met leven

en dood 3
).

In het nauwst verband met de genoemde factoren

staan weer andere, die meer rechtstreeks van invloed

zijn op de psyche des menschen. De groot-industrie,

die vele duizenden heeft leeren samenwerken tot één

doel, heeft eenerzij ds in de massa sociale gevoelens

gewekt, waardoor zij zich van hare sterkte bewust is

geworden. Het besef van massaal onmisbaar te zijn,

het gevoel van een macht te vertegenwoordigen, waar-

mede gerekend moet worden, is onrustbarend gestegen.

In den strijd om de goederen dezer wereld leidt dit

tot de botsing met de kapitalistische machten, waaruit

voor kapitalist en arbeider beide een leven volgt, dat

aller zenuwkrachten spant. Anderzijds echter heeft

het industrieleven ten gevolge gehad, dat de arbeid

als een zware, drukkende last wordt gevoeld. Bijna

onbegrijpelijk snel is een groot deel der landarbeiders,

door de hooge vlucht, die de industrie nam, in de

1) H. A. Kr o se, Der Selbdmord, S. 56, 57.

2) Deze opgave vond ik bij Gr. H\\jssen
y
Leöensmut und Todex-

freudigJceit, Berlin. 1886, S. 62.

3) Masaryk, a. a. O., S. 59.
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fabrieken overgeplaatst, waar cle zich steeds meer

specialiseerende arbeid het psychisch leven der werk-

lieden ernstig bedreigt. De machtige, rustelooze, dikwijls

geheimzinnige, niets ontziende machines, welker ziellooze

wreedheid door den arbeider bij ongevallen is gecon-

stateerd, moet wel een diepen invloed uitoefenen op

zijne ziel l
J. Duizenden zijn losgerukt uit een zelfstandigen

werkkring, overgeplaatst van het veld om terecht te

komen in die groote fabriekskazernes, waar eentonige,

rustelooze, agiteerende arbeid hun krachten verteert.

Geroepen tot werkzaamheden, die hun nadenken of

kunstzin niet behoeven, doch werktuigelijk moeten

worden verricht, gevoelen de arbeiders, dat zij niet

meer gelden dan verlengstukken aan de machine, en

nummers op den betaalsrol2). Het laat zich gemakkelijk

indenken, welk een ontadelenden invloed deze verlaging

uitoefent op de persoonlijkheid, die hierdoor in haar

heiligste rechten is gekrenkt. Ook al wordt 't door

allen niet bewust gevoeld, toch moet een der diepste

oorzaken van de sociale woeling onzes tijds hierin

gezocht worden, dat de mensch, die Gods beeld draagt,

niet straffeloos tot een nummer verlaagd kan worden 3
).

Hierbij komt de desorganisatie van het bedrijf, waar-

1) Vgl. het artikel van Fr. Muller in Die Uiiwckau van 28 Oct.

1911, vertaald in de WetenscÉappelijke bladen, Haarlem, 1912, 4e afl.

:

„Hoe arbeiders over de machine denken".

2
) . Vgl. Dr. P. J. Kromsigt, Liberalisme, Socialisme m Christen-

dom, Utrecht, 1911, blz. 11, A. S. Talma, „Het sociaal congres"

in de Bouwsteenen, 1892, blz. 3.

3) Dr. II. Visscher, Befyie en, Arheid, Utrecht, 1908, blz. 17

en passim.
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van heel het maatschappelijk leven de wrange vruchten

plukt. Het moet zeker een donkere schaduwzijde van het

leven in de Middeleeuwen geacht worden, dat de uiterst

eenzijdige vooropzetting van de eeuwige dingen voor de

appreciatie van het leven dezer wereld schadelijk was.

Maar toch was het ontegensprekelijk een lichtzijde, dat

er toen voortreffelijke orde heerschte in het bedrijfs-

wezen, zooals het gesteld was onder de heerschappij der

Christelijke religie. Het gildewezen regelde den prijs

der waren en bepaalde het loon voor den arbeid. Van-

zelf werd hierdoor de concurrentiezucht getemperd. De

revolutie, die het maatschappelijk leven ontwrichtte,

brak ook met deze organisatie van het bedrijf vol-

komen. De droeve gevolgen hiervan worden openbaar

in de onbeteugelde concurrentiezucht, die het leven

onrustiger en den strijd om het bestaan banger maakt

dan ooit.

Ook de met de ontwikkeling der techniek onlosmake-

lijk samenhangende opbloei van het verkeer droeg het

zijne er toe bij, het leven uiterst gejaagd te maken.

Een woeligheid en ongedurigheid is in de massa

gevaren, waardoor heel het maatschappelijk bestaan in

overspannen beweging is gezet. Het behoeft geen

bevreemding te wekken, dat in plaats van concentratie

en eenheid^ veeleer verstrooidheid en verdeeldheid des

geestes is gekomen. Zonder verpoozing drijven telkens

nieuwe prikkels voort, terwijl het hoe langer hoe meer

onmogelijk blijkt, zich hieraan te onttrekken. De draag-

kracht der psyche heeft echter grenzen. Worden deze

overschreden, dan volgt van zelf een ziekteproces, dat

in overspanning of in inzinking zich openbaart. Velen

vallen uit de gelederen, omdat voor hen het tenipu,
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waarin het cultuurleven onzes tij ds zich voortbeweegt,

te snel is. De krachten, om zich aan te passen aan de

hooge eischen van 't leven, schieten te kort. Overge-

voeligheid is het onbedriegelijke kenteeken, dat velen het

evenwicht verloren. Een gevoel van onvoldaanheid en

zwaarmoedigheid komt over hen bij de gedachte, dat een

zekere achteruitgang hen wacht of dat vurig gekoesterde

begeerten niet vervuld kunnen worden. Men mist de

energie om zich door de moeilijkheden des levens heen te

worstelen. Is eenmaal het zenuwleven geschokt, dan staat

voor de ontstelde verbeelding de toekomst donker en

vol wanhoop. Wie met den steeds sneller voortspoedenden

trein des levens niet mee kan, gevoelt zich eenzaam

en verlaten, en juist dit gevoel van alleen te staan is

de vruchtbare bodem, waarin de zelfmoordneiging zoo

gaarne wortel schiet.

Ook op de p e r s, een der grootste machten in het

moderne leven, moet gewezen worden. Wordt zij

gedragen door hoogstaande persoonlijkheden, dan kan

zij een heilzamen invloed uitoefenen op de verlichting-

en zedelijke verheffing des volks. Wanneer zij echter

van haar invloed misbruik maakt door het prikkelen

van de nieuwtjeszucht der massa en het toegeven

aan haar verlangen naar sensationeele berichten, dan

is de schade, die zij aanricht, onberekenbaar groot.

Vaak wordt op de meest lichtzinnige en onverant-

woordelijke wijze door de pers en eveneens door den in

het moderne leven zich een breede plaats veroverenden

bioscoop, het beeld van den zelfmoordenaar tot in de

fijnste trekken geteekend, terwijl zijn lugubere daad

vergoelijkend voorgesteld, zoo al niet openlijk verheerlijkt

wordt. Hoe velen worden op deze wijze gesuggereerd
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tot zelfmoord en niet alleen daartoe, maar tot vele

andere zonden en misdaden tevens, dank zij de zucht

tot nabootsing, die zeker behoort tot de menschelijke

natuur, doch die, door het abnormaal karakter, dat zij

verkrijgt, in onzen tijd ziekelijk blijkt te werken.

Als noodzakelijk gevolg van de genoemde factoren is er

in het godsdienstig leven van den nieuwen tijd een

verzwakking gekomen, die zeer ernstige gevaren met

zicli medebrengt. In haar materialistisch streven naar

verrijking met uitsluitend aardsche goederen tracht

onze cultuur de religie, als ware zij iets onwezenlijks,

terug te dringen buiten den horizon des levens. De leus van

onze moderne cultuur is daarom terecht «secularisatie»

geheeten, omdat zij het leven, de kunst, den staat, de

maatschappij en in en boven deze allen den mensch,

aan de voogdij, het gezag, den invloed van den godsdienst,

het Christendom wil onttrekken '). Door het eeuwige

van het tijdelijke leven los te weeken, is echter nood-

zakelijkerwijs een psychisch-onnatuurlijke levensconditie

ontstaan, waarvan de droevigste gevolgen reeds allerwege

worden gezien. Een geestelijk leven, dat zich tot eeuwige

dingen strekt, behoort nu eenmaal tot de gezonde natuur

des menschen. Hij heeft deze als mensch d.i. als zedelijke

persoonlijkheid noodig. De eeuwigheid is in zijn hart

gelegd. Hij heeft niet uitsluitend een aardsche, d5ch

ook een eeuwige bestemming. Het eenzijdig streven

naar materieel goed, waardoor de eeuwigheidsbehoeften

worden miskend, verbreekt het psychisch evenwicht en

roept een ziekteproces op, waardoor het sociale leven met

!) Dr. W. J. Aalders, Christendom en Cultuur, Baarn, 1911,

blz. 4.
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ondermijning der gezondheid wordt bedreigd. Gelijk al

hetgeen tot onze natuur behoort, zoo het op onnatuurlijke

wijze wordt teruggedrongen, zich op een of andere

wijze wreekt, zoo heeft ook de onnatuurlijke terzijde-

stelling van de eeuwige dingen, die 't gevolg is van

het eenzijdig najagen van de aardsche goederen, de

ernstigste gevolgen voor het maatschappelijk en per-

soonlijk leven. De onvrede, die schrijnt in de diepste

lagen van het sociale leven, de levensmoeheid, die door

onze nieuwe dichters zoo aangrijpend wordt vertolkt,

de hopeloosheid en troosteloosheid, waarin zoo velen

hun weg gaan in een tijd, waarin de cultuur zooveel

heerlijks biedt, prediken op ontroerende wijze de

waarheid van Jezus' woord, dat de mensch bij brood

alleen niet leven zal, maar bij alle woord, dat door

den mond Gods uitgaat. Een breede schare doolt rond,

wel hongerend naar waarachtig levensgeluk, doch

zonder ooit verzadiging te vinden, omdat zij rusteloos

geslingerd wordt tusschen een alle kracht verlammend

scepticisme en een alle hoogere aspiraties doodend

materialisme. Het is niet moeielijk om den heilloozen

invloed te zien, dien deze scheiding tusschen cultuur

en religie op de zelfmoordneiging uitgeoefend heeft.

Waar gezond, religieus leven den mensch ontbreekt,

daar derft hij het krachtigst wapen in den strijd tegen

de neiging om aan het leven een eind te maken. Het

geloof geeft sterkte en moed om staande te blijven,

ook als alles tegen is. Het geeft berusting, zelfs in de

grootste smarten. Het leert niet alleen het goede, doch

ook het kwade te ontvangen uit de hand des Heeren.

Wordt het ondermijnd, dan verlamt meestal de veer-

kracht. Hierbij komt, dat met de verkwijning van het
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verbleekt. Wie beeft voor het recht Gods, heeft hierin

een schild tegen de schrikkelijke neiging tot zelfmoord.

Leeft men daarentegen bij de gedachte, dat de

mensch geen onsterfelijk leven heeft, dan komt men

er gemakkelijk toe den bangen levensstrijd te ont-

vluchten. De Christelijke religie is in staat geweest

om, dank zij het eeuwigheidslicht, dat zij over het

aardsche leven deed opgaan, de zelfmoordneiging der

antieke wereld ten zeerste te beteugelen. Het is dan

ook uit dit oogpunt niet bevreemdend, dat in onzen

nieuwen tijd, waarin zoovelen alle religie schuwen,

om den gezichtseinder alleen te beperken tot het

terrein der tijdelijke dingen, deze fatale neiging zich

weer sterk openbaart. Wordt de onafhankelijke moraal

als de hoogste wijsheid gepredikt, heet men, zooals

b.v. S. van Houten durft doen, weten en werken

de eenige pijlers van den maatschappelijken toestand,

terwijl men geloofsleven, gebed en hope als verouderde

dwaasheden brandmerkt, dan moet men er toe komen

het recht tot zelfmoord te vindiceeren, en den mensch

toe te staan, «het leven, af te leggen als iets, dat of niet

of niet meer waard is onderhouden te worden, wegens

de overtuiging, dat men slechts, zichzelf en anderen

tot last, een physiek of moreel ondermijnd bestaan

voortzet» 1
). De vraag echter, of een wijsbegeerte, die

niet tot levenssterking, doch tot levensvernietiging

leidt en daarmede bewijst volkomen onnatuurlijke,

beschouwingen voor te dragen, niet als onweten-

schappelijk, wijl in haar diepsten grond eenzijdig en

1) S. van Houten, De wet der causaliteit in de sociale weten-

schappen, Haarlem. 1905, blz. 14.

14
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dus onwaar, moet worden gekenmerkt, kan slechts be-

vestigend beantwoord worden. Uitgezonderd Rehfisch 1

),

die de gelijktijdige toename van zelfmoord en irrelir

giositeit voor louter toevallig verklaart, zijn alle onder-

zoekers het er over eens, dat de zelfmoordfrequentie

stijgt naarmate de religie haar invloed op het denken

en handelen der menschen verliest. L e g o y t houdt

het voor onwedersprekelijk, dat de aanwezigheid of

de afwezigheid van godsdienstige gevoelens den gang-

van den zelfmoord vertraagt of versnelt 2
). Zelfs

Morselli heeft oog voor den invloed der religie.

Krachtens zijn evolutionistisch standpunt vermag hij in

de godsdienstige opvoeding, gesteund door de erfelijke

voortplanting van bepaalde geesteseigenschappen, wel

niet meer te zien, clan een physiologische hersen-

oefening, die bij veelvuldige herhaling tot gewoonte

wordt, gelijk een spierbundel zich gewent aan bepaalde,

elkaar opvolgende prikkels 3
); toch oordeelt hij, dat de

moraalphilosophen op goede gronden de verbreiding-

van den zelfmoord in verband brengen met de ver-

kwijning van het godsdienstig leven. Eveneens meent

Gaupp, die liet als volkomen onverschillig aanmerkt,

tot welke kerk of belijdenis iemand behoort, dat

alleen zij, die blind zijn voor de meest voor de hand

liggende feiten, het in twijfel kunnen trekken, dat

1) Rehfisch, Der Selèslmord, S. 141, 142. Rehfisch meent

dat de zelfmoord een geestelijke infectieziekte is. Evenmin als

cholera en typhns zich storen aan ras of religie, is er een innerlijke

betrekking, volgens hem, tusschcn zelfmoordziekte en religie.

2) A. Legoyt, Le 8/iicide, p. 201.

3) .Morselli, Der Selbstmorét, S. 132. 133.
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inzinking van liet geloof, voor de verbreiding van den

zelfmoord van beteekenis is 1
;. Mas ar ijk is van meening,

dat de strijd van de vrije gedachte met de positieve

religie de massa voert tot ongodsdienstigheid
;
terwijl

deze irreligiositeit, volgens hem, hetzelfde, beteekent

als intellectueele en moreele anarchie en — ondergang 2
).

De moderne zelfmoordneiging wordt, volgens dezen

onderzoeker, in laatste instantie veroorzaakt door het

toenemend ongeloof 3
).

Ter beantwoording van de vraag, hoe het komt,

dat de zelfmoordneiging onder Protestanten sterker is

dan onder Roomsch-Katholieken, is reeds opgemerkt,

dat het woord Protestant uiterst rekbaar is. Het is

een bewijs van onwaarachtigheid, dat velen in onzen

tijd zich wel tooien met dezen schoonen naam, doch

inderdaad niets anders doen dan protesteeren tegen

alle geloof in God en hoogere dingen. Deze groote

massa, die zich wel Protestant noemt, doch de religie

van het Protestantisme mist, moet uit den aard der

zaak reeds een hooger zelfmoordpercent doen verwach-

ten. Indien de statistiek ons kon inlichten over de

vraag, hoevele religieuse Protestanten zelfmoord plegen,

zou het zeer duidelijk blijken, dat de religie ook hier

een bewarende kracht is. Voorts kan gewezen worden,

gelijk Wagner en Pr inzing deden, op den invloed

der biecht. Wie zijn zelfmoordplannen bekend maakt voor

den biechtstoel, vindt vanzelf bij zijn geestelijke steun

en kracht om zijn onnatuurlijke neigingen te bestrijden.

1) Gr au pp, Ueber dm Selbatmord, S. 31.

2) Masaryk, Der Selbdmord, S. 174.

3) 1. ï. S. 232
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Erkend moet echter, dat er in liet Protestantisme

factoren aanwezig zijn, die het gunstig verschil, waarop

Rome zich meent te kunnen beroepen, verklaren. Maar

deze factoren zijn voor het Roomsch-Katholicisme geen

grond om zich op te beroemen, want zij wortelen in de

geestelijke zwakheid en oppervlakkigheid, die het

Roomsche systeem kenmerken. Het eenzijdig op den

voorgrond treden der religieuse gemeenschap heeft

in de Roomsen-Katholieke kerk het individueele leven

oppervlakkiger gemaakt en verarmd. Door deze levens-

verarming is van zelf de strijd lichter geworden.

Tal van moeielijkheden en bezwaren, waarvoor de

individu zich gesteld ziet in den kamp om een per-

soonlijke overtuiging, zijn daardoor weggewischt. Tracht

Rome door hiërarchie en uitwendige autoriteit de

geesten te boeien, in het Protestantisme daarentegen

treedt de individualiteit sterk op den voorgrond. Door

het machtig collectief verband, waarin de Roomsch-

Katholieke kerk de individuen weet te omspannen, wordt

innerlijke strijd en worsteling van minder beteekenis.

In het Protestantisme daarentegen komt het op persoon-

lijke convictie aan. Natuurlijk is door de hooge eischen,

die het Protestantisme aan de individuen stelt, door de

hooge geesteskracht, die hier wordt gevergd, 't gevaar om
in deze worsteling onder te gaan, grooter dan in de

Roomsche kerk. Op de vragen, waarom onder de

Protestanten minder gevallen van misdaad voorkomen,

en waarom zij toch sterker neiging tot zelfmoord

vertoonen in vergelijking met de Roomsch-Katholieken,

moet hetzelfde antwoord gegeven worden. Het is n.l.

de hoogere levensopvatting van het Protestantisme,

die eenerzijds een bewarenden invloed uitoefent, zoodat
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criminaliteit en onzedelijkheid worden teruggedrongen,

doch die ook anderzijds door haar hoogere eischen aan

grootere gevaren blootstelt.

Een der droevigste gevolgen van de psychisch-onna-

tuurlijke levensconditie, die ontstaan is door de scheiding

van cultuur en religie, geeft het onderw ij s te aan-

schouwen, dat veelszins geworden is een africhting voor

het materieele leven, waarbij met de diepste behoeften

des harten geen rekening wordt gehouden. Hoeveel heeft

de cultuur, vooral in de laatste decenniën, niet voor

het kind gedaan! Leerplicht, kindervoeding, kinder-

hygiène, de inrichting van de scholen, de methodiek

der leervakken, de zich steeds ontwikkelende paedagogiek,

al deze factoren leggen krachtig getuigenis af van den

ernst en de toewijding, waarmede men de belangen

van het kind behartigt. Echter blijkt uit de stijgende

criminaliteit der jeugd, dat niet enkel winst is behaald 1
).

Bovenal bewijst de in den kinderleeftijd sterk toe-

nemende zelfmoordneiging, dat het waarachtig kinder-

geluk niet is verhoogd 2
). Examenangst, vrees voor

l) Vgl. K. Brants, De eeuw van het kind, artikel in Stemmen

des Tijds, 1912, No. 10.

2) Zie de Crimineele statistiek over het j aar 1910, Criminaliteit derjeugd.

Verdeeling naar de voornaamste misdrijven van 1906—1910:

Totaal schuldig verklaarde personen
beneden 18 jaar.

In 1 jaar :

1906 1109

1907 1080

1908 1057

1909 1179

1910 1484



straffen, verwijtingen van ouders, gekrenkte eerzucht,

overlading met arbeid en overspanning dooi' studie,

die boven de bevatting gaat, verontrusten de psyche

van 't kind vaak op geweldige wijze. Degeneratie en

geestesverstoring eenerzij ds, dwaze opvoeding en vroeg-

rijpheid anderzijds verklaren dan ook de hooge frequentie

en de snelle toename van den kinderzelfmoord. Ook

volgens Ba er, die over dit onderwerp een sociaal-

hygiënische studie schreef, is de kinderzelfmoord een

product van ons moderne cultuur- en sociale leven !).

Niet alleen voor het persoonlijk leven, maar ook voor

die zijden van het menschelijk bestaan, die ons met
anderen in gemeenschap brengen, heeft de cultuur

schadelijke gevolgen gehad. Het huisgezin, de primordiale

kring in het gemeenschapsleven en dus de kiem, waar-

uit het maatschappelijk leven opkomt en waarvan

het maatschappelijk welzijn afhangt, wordt met ernstige

gevaren bedreigd. De zich steeds meer specialiseerende

arbsid, die dikwij ls zelfs ontslaat van de taak om zelf voor

de huiselijke benoodigdheden te zorgen, heeft aan vele

gezinnen in de groote bevolkingscentra tot op zekere

hoogte de zelfstandigheid reeds lang ontnomen. Tal van

machten spannen in ons moderne leven samen om de

natuurlijke grondslagen van het gezinsleven te onder-

mijnen De uithuizigheid neemt schrikbarend toe, eener-

zijds door den rusteloos voortdrijvenden arbeid, die den

tijd gansch en al in beslag neemt, zóó zelfs, dat voor

talloos velen de Zondag tot een werkdag wordt verlaagd,

anderzijds door het steeds breeder afmeting aannemende

i) Dr. A. Ba er, Der Selbstmord im kindlichm Lebensalter
1
Leipzig,

1901, S. 72.
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vereenigings- en ontspanningsleven, waardoor de zucht

tot uitgaan in hpoge mate wordt geprikkeld. Hierbij

komt, dat nieuwe theorieën, waarbij het huwelijks- en

gezinsleven als verouderde vormen van samenleving

worden voorgesteld, de organische eenheid van het huis-

gezin met ontbinding bedreigen. Naarmate de levens-

wet van het gezin, waaraan het krachtens zijn natuur

onderworpen is, wordt geschonden, zijn de gevolgen,

die openbaar worden in de verzwakking van de banden

tusschen de leden van .het gezin, droever ]
). Het gevoel

van saarnhoorigheid maakt plaats voor onderlinge ver-

vreemding en verwijdering 2
).

Ook in de breedere kringen van het maatschappelijk

leven wordt de band tusschen individuen steeds losser

en staan de menschen maar al te veel als vreemden

tegenover elkander 3
). Zoekende naar de synthese

tusschen individu en gemeenschap, is de cultuur ge-

ëindigd met 't zwaartepunt in den laatsten factor te

leggen. In de plaats van een levensband der geslachten

is een sociaal verband der individuen getreden, waarvan

het gevolg is, dat in de machtige woeling van het

sociale leven de enkeling op den achtergrond wordt

gedrongen, zoodat hij zich eenzaam gevoelt in de massa.

De altijd meer intenser wordende drang tot sociali-

seering drukt in sterke mate het bewustzijnsleven der

1) Zie H. Bavinck, Het Christelijk huisgezin. Kampen. 1908,

blz 180—182.

2) Zie H. Visscher, Religion und soziales Leben, Bnd. IJ, S.

41, 42.

3) Gr. Heymans, De toekomstige eeuw der psychologie, Gro-

ningen, 1910, blz. 12.
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individuen en heeft ten gevolge, dat er ondanks de

samenwerking van duizenden tot één doel, toch eene

diep gevoelde vereenzaming ontstaat.

Hoe eenvoudiger het leven, hoe minder de gevaren

daarvoor dreigen. Op de dorpen is het dientengevolge

minder voelbaar; in de steden echter sluipt het een-

zaamheidsgevoel verdervend rond. Duizenden zwerven

door deze woestijnen van huizen, waarvan de «steen-

massa wel hoog is opgetrokken, doch waarin de men-

senenmassa meerendeels laag bij den grond leeft»,

vreezend voor ondergang in den hangen levensstrijd

en gedrukt door het somber gevoel, dat anderen zich

om hun lot niet bekommeren.

De kerk, die op heerlijke wijze moed en troost zou

kunnen bieden aan de individuen, is zich bij lange na

niet genoegzaam bewust van haar hooge taak, om ook

sociaal op te voeden voor den levensstrijd. Op hoe

voortreffelijke wijze ook gearbeid wordt door sommigen,

om het licht van Christus te doen stralen over de

sociale vraagstukken onzes tijds, de kerk als kerk trekt

zich de sociale nooden der massa niet aan. Zij blijkt

niet te begrijpen, dat Christus ook de heelmeester is

voor de krankheden yan het maatschappelijk leven.

De droeve gevolgen van de vereenzaming der sociale

eenheden, ondanks hun samenhang door de moderne
i industrie, zijn mede een verklaringsfactor van de zoo

geweldig om zich heen grijpende zelfmoordneiging. Juist

in de droefgeestige gevoelens van verlatenheid schiet

de zelfmoord zoo gewillig wortel.

De sociologie heeft eenige merkwaardige feiten aan

't licht gebracht, waaruit blijkt, dat het gevaar voor

zelfmoord geringer is, naarmate de individu zich meer



gedragen gevoelt door de gemeenschap en dus meer

liefde ervaart.

Het blijkt, dat in tijden van spanning, als aller aan-

dacht in beslag is genomen, de zelfmoordfrequentie

zeer merkbaar daalt 1
). Het jaar 1848 b.v. geeft in alle

Europeesche staten niet, zooals menigeen vermoedt,

een stijging, doch juist een sterke daling te zien. In

Frankrijk werden in dat jaar 346 zelfmoorden minder

geregistreerd dan in 1847. In Pruisen daalde van

't jaar 1847 tot 1849 de zelfmoordfrequentie van 1859

tot 1527. Eenzelfde daling is in Frankrijk en Duitsch-

land op te merken met betrekking tot het jaar 1870.

Grijpt dus in oorlogstijd een machtige geestdrift de

schare aan, wordt de onderlinge band daardoor weer

meer gevoeld en gesterkt, weet de enkeling zich

geroepen te lijden en te strijden voor de gemeenschap,

die zijn krachten behoeft en op prijs stelt, dan wordt

de gedachte aan zelfmoord merkbaar teruggedrongen, .

omdat de aandacht geheel in beslag genomen wordt door

het ééne, dat allen vervult. Het blijkt dus, dat de neiging

om zich het leven te benemen afhankelijk is van het

1) Zie E. Durkheim, Le Suicide, p. 9. Tableau I.

Beieren. Saksen. Denemarken Frankrijk. Pruisen. Jaar.
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189

398

328

345

305

3647

3301

1852

1649

1572

1847

1848

1849

5547

5114

3658

3270

3544

3135

1868

1869

1870

1871
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gevoel van de intensiteit der samenhang tusschen de

verschillende sociale groepen.

Ook hieruit wordt duidelijk, dat onze cultuur zeker

medewerkt om de zelfmoordneiging te doen toenemen,

want, hoewel zij duizenden saambindt tot één doel.

maakt zij toch de banden in huisgezin, maatschappij

en kerk losser, waardoor het leven der individuen

geestelijk verarmt.



HOOFDSTUK IV.

ZEDELIJKE BEOORDEELING VAN

DEN ZELFMOORD.





De zedelijke beoordeeling van den zelfmoord.

Hoewel de statistiek nog in menig opzicht fijnere

ontwikkeling en grootere volledigheid behoeft, hebben

toch de door haar verkregen uitkomsten het boven

twijfel gesteld, dat het verschijnsel van den zelfmoord

niet willekeurig, doch veeleer vrij regelmatig verloopt.

Verre van zoo hopeloos te verschillen en zoo uiteen

te loopen, dat er geen peil op zou te trekken zijn,

vertoonen de zelfmoordcijfers juist een gelijkmatig en

constant karakter, waaruit blijkt, hoe betrekkelijk

nauwkeurig dit droeve verschijnsel zich telkens lier-

haalt. Zoowel in het percentage zelfmoorden, dat elk

jaar voorkomt, als in de verdeeling er van onder

mannen en onder vrouwen, niet alleen in de daling-

en stijging der frequentie, maar ook in de wijze van

uitvoering, in den leeftijd, waarop, zelfs in de maanden,

waarin deze daad wordt gepleegd, blijkt een zekere

regel te zijn. Het wordt dan ook duidelijk, dat het

aantal zelfmoorden niet de optelling is van allerlei op

zichzelf staande gevallen, doch integendeel, dat ook de

zelfmoordfrequentie een rythmisch verloop vertoont,

welks karakter wij pas beginnen te leeren kennen,

doch waarvan het bestaan niettemin zeker is.

Het feit echter, dat in het om zich heen grijpen
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van de zelfmoordneiging geen blind toeval heerscht,

doch alles naar een zekere regelmaat gaat , mag
echter nimmer doen besluiten, dat de zelfmoord

slechts automatisch plaats zou grijpen en dus geen

daad zou zijn in den eigenlijken zin van het woord.

Het zedelijk bewustzijn, waarin juist de hooge adel

van 's menschen aanleg tot openbaring komt en waar-

door hij oneindig verre boven plant en dier verheven

is, wordt niet uitgesloten door de aanvaarding eener

regelmaat in de ethische verschijnselen. Wel moet de

zelfmoord, zooals wij zagen, niet aangemerkt worden

als een daad, die op zichzelve staat, los van het

sociale organon, waartoe hij, die hem pleegt, behoort;

dit neemt echter niet weg, dat de individu nooit ver-

eenzelvigd kan worden met de historische en sociale

omgeving. De zedelijke persoonlijkheid des menschen.

waarmede gegeven is zijn plichtsbesef, zijn gevoel van

verantwoordelijkheid en schuld, is een onloochenbaar

feit, waarmede evengoed rekening moet worden ge-

houden, als met de invloeden der hem omringende

wereld, 't Is er dan ook verre vandaan, dat het

rythmiscb karakter, dat het zelfmoordverschijnsel

blijkens de statistiek vertoont, de zedelijke natuur des

menschen tot een onwezenlijk bijverschijnsel zou ver-

lagen. Het blijkt integendeel, dat elk individueel leven

op onnaspeurlijke wijze is ingeweven in de organische

structuur van het sociale leven. Hoewel dus de zelf-

moord eenerzijds als een sociaal verschijnsel moet aan-

gemerkt worden, kan dit nimmer te niet doen, dat wij

bij eiken zelfmoord te doen hebben met een individueele

daad, die niet zonder het overleg en buiten den wil

des menschen tot stand kornt.
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Alleen bij een mechanische wereldbeschouwing, waarin

van zedelijkheid in den dieperen zin des woords

feitelijk geen sprake is, kan dientengevolge voor

het aanleggen van een zedelijken maatstaf geen plaats

zijn. Indien de mensch slechts een mechanisch leven

leidt, niet zoozeer leeft, dan wel geleefd wordt, dan

kan ook hetgeen moet, niet gesteld worden tegen-

over hetgeen is. Wat natuurnoodwendig, mechanisch

gebeurt, valt buiten de sfeer van het zedelijke en kan

dientengevolge ook niet uit zedelijk oogpunt gewaar-

deerd worden.

Dit is het geval bij Mors el li 1
). In navolging van

Adolf Wagner 2
), Quetelet 3

) en Drobisc

h

4
)

past deze onderzoeker de statistische methode toe op

het zelfmoordverschijnsel met het uitgesproken doel,

door experimenteele bewijzen aan het moderne deter-

minisme een hechteren grondslag te geven 5
). Krachtens

dit uitgangspunt draagt hij dan ook een beschouwing

voor, waarin zeker op nauwgezette wijze rekening ge-

houden wordt met allerlei determineerende factoren,

doch waarin nagelaten wordt, den zelfmoord te bezien

uit het oogpunt van den individu. Aprioristisch stelt

1) Der Selbstniord, ein Kapitel aus der Moralstatidik, Leipzig, 1881.

2) Die Gesetzmdssigleeit in den scheinbar wittkürlichen menschlic'hen

IIandlangen vom Standpimkte der Stalistü', Hamburg, 1864.

3) Suf V homme et le développement de ses facnltéa ou essai de

pkysique morale, II, Paris, 1835.

4) Die Moralische SlaHsük mid die menschliche Willensfreiheit,

Leipzig, 1867.

5) Morselli, a. a. O. S. VII: „dass wir das Ziel verfolgten,

die statistische Methode auf psychologische Erscheinungen an-

zuwenden und dein modernen Deterniinismus durch experimentelle

Beweise Stützen zu geben".
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zich Morselli ten doel, de evolutie- hypothese toe te

passen oj> den zelfmoord als psychisch verschijnsel en

op al zijn ethnologische, biologische en sociale ver-

scheidenheden. De vergelijkende statistische studies

stellen in staat de natuur van den zelfmoord te *

leeren kennen, hetgeen hij een der meest zekere en

waardevolle resultaten der experimenteele psychologie

noemt. Wordt op dit sociaal verschijnsel de bij uitstek

positieve methode toegepast, dan ziet men, volgens

Morselli, het innerlijk mechanisme van den zelf-

moord. De sociologie zou hierin het bewijs geleverd

hebben, dat zij in staat is, de zedelijke handelingen

des menschen te meten met den zelfden maatstaf, die

gebruikt wordt bij morphologische en organische ver-

schijnselen. Alle individueele veranderingen zijn vol-

gens deze beschouwing slechts toevalligheden of, philo-

sophisch gesproken, modaliteiten van het verschijnsel.

De zelfmoord is dan een handeling, die in geen enkel

opzicht afhangt van den wil der individuen, doch een

sociaal feit, in denzelfden zin als geboorten, natuurlijke

doodsgevallen en geestesver-storingen dit zijn. *) De

regelmaat, naar welke de zelfmoord verloopt, maakt

het volgens de aanhangers dezer mechanische ziens-

wijze noodzakelijk, «die metaphysische Anschauung

vom menschlichen Wollen umzugestalten». De voor-

stelling, als werden deze daden gewild en bewust

verricht, zou door de kennis van het statistisch ver-

schijnsel geheel overwonnen zijn 2
).

1) Morselli, a. a. O. 8. 314, 315.

2) Morselli, a. a. O. S. 2, 3.
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Het valt in het oog, dat door Morselli het wezen

van het zedelijke volkomen wordt miskend. In het

groote mechanisme der menschelijke handelingen,

waarin de zelfmoord- het resultaat is van «the struggle

for life» en de «selectie», welke natuurnoodwendig zich

voltrekken, is er voor den mensch als persoonlijkheid

geen plaats. Met de uitwissehing der grenzen tusschen

natuur- en zedewet, is de mensch hier noodzakelijkerwijs

tot een natuurwezen, zonder meer, verlaagd.

Het kenmerkende, doch tegelijk het onaannemelijke

van dergelijke beschouwingen ligt dan ook hierin, dat

aan de natuur van den mensch op deze wijze geen

recht wedervaart en men zich van zijn mysterieus en

in menig opzicht nog zoo weinig door ons gekend

wezen een al te oppervlakkige beschouwing vormt.

Wie met allerlei deterrnineerende factoren rekent,

doch den boven alle andere gewichtigen factor der

zedelijke persoonlijkheid uitschakelt of vernietigt, kan dit

slechts doen tot groote schade van zijn wetenschappelijk

onderzoek. Het zedelijk leven laat zich nu eenmaal

niet verklaren als een uitsluitend mechanisch proces,

opgenomen in het algemeen physisch, kosmisch leven.

Evenmin wordt een daad als zelfmoord verstaan door

haar de eindschakel te noemen eener keten van werk-

tuigelijke ideeën-associaties. Morselli heeft geen oog-

voor hetgeen Schiller als de kern van 's menschen

persoonlijkheid aanmerkte, waar hij zegt:

«Hab ich des Menschen Kern erst untersucht»,

«So weiss ich auch sein Wollen und sein Handlen».

Een dogmatisch opgestelde theorie kan echter het

primaire, empirische feit der zedelijke persoonlijkheid

15
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nimmer omverwerpen. Daarom moet MorselÜ's aprio-

ristische opvatting, als in strijd met de ervaring, ver-

worpen worden. Het zedelijk leven stelt zich immers

geheel anders voor het bewustzijn. Heel onze samen-

leving met haar recht en wet, met haar straf en be-

looning, toont onmiskenbaar, dat het zedelijke en het

mechanische principieel onderscheiden zijn. Een ver-

klaring als die van Morselli, waarbij feitelijk het object

ontkend wordt, is geen verklaring. De mensch weet

zich nu eenmaal bij zedelijke besluiten en ook bij den

zelfmoord door zijn bewustzijn zelf gesteld tegenover

normen, die, in onderscheiding der natuurwet, door

hem al of niet overtreden kunnen worden. Zij stellen

zich voor hem in supranatureel licht. Bij alle overeen-

komst zal er dan ook steeds diepgaand verschil blijken

te zijn tusschen natuur- en zedewet, tusschen natuur-

wezens zonder meer en den mensch, die zedelijke

persoonlijkheid is, tusschen een natuurnoodwendige

gebeurtenis en eene zedelijke daad als zelfmoord, die

volbracht wordt onder het licht van een zedelijk be-

wustzijn en de daarmede gegeven verantwoordelijkheid.

Tegenover allen, die met Morselli alleen van uit

de societas den zelfmoord bezien, moet er op gewezen

worden, dat dit verschijnsel op tweeërlei wijze moet

beschouwd worden, eenerzij ds zeker uit sociaal, doch

anderzijds ook uit individueel oogpunt. Al naar het

standpunt, waarop men zich stelt, zal het oordeel

verschillen.

De waardeering van den zelfmoord als sociaal feit

gaat uit van de zedelijke conditie der societas. Bij

deze beschouwing blijkt, dat er een solidariteit is ook

van zonde en schuld, die nimmer kan worden opge-
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heven. Omdat de maatschappij niet de losse bijeen-

voeging is van levenlooze atomen, doch de georgani-

seerde samenleving van individuen, die door allerlei

levensverhoudingen verbonden zijn, is er gemeenschap

in de weldaden, die zij biedt, doch daardoor evenzeer

in de verantwoordelijkheid voor de zedelijke ziekte-

processen, die haar aantasten. « Het goede, dat iemand

doet» — aldus Ratzinger 1
) — «is zijn eigendom, doch

niet uitsluitend het zijne, maar de gansche societas heeft

er deel aan. Zoo ook met het kwade. De zonde is de

daad en de schuld van hem, die haar bedreef, doch

dit niet alleen, de gansche maatschappij is er in zeker

opzicht mede debet aan. De religieus-zedelijke atmosfeer,

waarin iemand ademt, oefent een grooten invloed uit

op de goede en verkeerde handelingen en daarom trekt

de societas rechtens profijt van de goede daden der

individuen, doch haar treft evengoed mede de schuld

van vergrijpen en verstoringen der harmonie en deze

schuld moeten allen mee dragen en boeten». De

individuen hebben een collectief bestaan, zij handelen

als één groot organisme, hebben dientengevolge als

zoodanig een gemeenschappelijke schuld en verant-

woordelijkheid. De op onrustbarende wijze steeds

intensiever wordende zelfmoordneiging wijst dan ook aan,

dat er momenten zijn, die de zedelijke gezondheidstoe-

stand van ons sociale leven ernstig bedreigen. Naar het

woord van Jezus zou van het gansche levende geslacht

zijner dagen het bloed afgeeischt worden, dat vergoten

was van de grondlegging der wereld af'2). Zoo is het

1) Ratzinger, die Volksioirthschaft in ihren sittlichen Q'rund-

lagen, S. 463, 464. •

2) Luc. 11 : 50, vgl. Ex 20 : 5.
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geslacht van onzen tijd mede aansprakelijk voor de

hooge zelfmoord-frequentie, die als een droevig ver-

schijnsel onze moderne cultuur begeleidt.

Doch ook uit individueel oogpunt moet de zelf-

moord worden beschouwd. Al valt er in de openbaring

der zelfmoordneiging als sociaal verschijnsel een zekere

regelmaat op te merken, deze is geen wet. die den

mensch tot slaaf of liever tot marionet verlaagt. De

mensch wordt niet machinaal en willoos voortgedreven,

gelijk een ster op haar baan. «Agit, non agitur». Als

zedelijke persoonlijkheid is hij aansprakelijk voor zijne

daden. De sociale wetten kunnen nimmer de individu-

eele wetten opheffen. Zelfmoord is dan ook geen

handeling, die werktuigelijk geschiedt, doch, zooals wij

definieerden, een « daad , waardoor de mensch zich

doelbewust van het leven berooft». Hierin ligt het

recht en de noodzakelijkheid om de individueele daad

zedelijk te waardeeren. Bij deze waardeering komen

uit den aard der zaak verschillende factoren in aan-

merking. Het zedelijk oordeel is niet absoluut, maar

komt tot stand door in acht te nemen des menschen

verleden, zijn opvoeding, de sociale omgeving en al de

levensomstandigheden van het subject.

Voor wij vragen, naar welken maatstaf deze daad

gemeten behoort te worden, moet er echter op ge-

wezen, dat door onze definitie uitgeschakeld worden

al die gevallen, waarbij zelfmoord gevolg is van psy-

chische afwijkingen. Al kon Esquirols stelling, als

zou elke zelfmoord symptoom zijn van krankzinnig-

heid, niet aanvaard, toch moest worden aangenomen,

dat in vele gevallen de wezenlijke oorzaak niet in de

persoonlijkheid, doch in ziekelijke storingen van de
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geestvermogens is gelegen. Over zulke handelingen,

die geen zedelijke daden zijn in den eigenlijken zin

des woords, gaat het zedelijk oordeel dan ook niet.

De vraag, of in alle gevallen, waarbij psychische

afwijkingen een rol spelen, het zedelijk oordeel zwijgen

moet, kan niet anders dan ontkennend beantwoord

worden. Gegeven de rekbaarheid van het begrip

«afwijking)), is het zeer wel mogelijk, dat iemand,

die ze vertoont, toch ten deele toerekeningsvatbaar

en verantwoordelijk is. Wij behoeven echter geen

oordeel uit te spreken over clie gevallen, waarbij

tusschen het ziekelijke en normale geen scherpe grens

bestaat, omdat wij niet, gelijk de psychiater, over een

bepaald geval te oordeelen hebben.

Ook op de vraag, of. gegeven de continuiteit van

het zedelijk leven, dat slechts historisch kan worden

gedacht, niet meer gezocht moet worden naar de

oorzaken van de geestesverstoringen, die op haar beurt

weer tot zelfmoord leiden, behoeven wij niet verdei-

in te gaan. Het is zeer zeker mogelijk, dat iemand

tengevolge van uitbrekende zonden, b v. dronkenschap of

onzedelijkheid, zijn psychisch evenwicht verliest, terwijl

hierop zelfmoord volgen
f
kan. In het zedelijk oordeel

wordt dan ook nimmer atomistisch de laatste daad

des menschen in het gericht gebracht, afgedacht van

de persoonlijkheid, die haar bedreef. Toch ligt het niet

op onzen weg, hier verder op in te gaan, omdat wij

niet vragen naar het oordeel over dronkenschap of

onzedelijkheid, doch naai- de waardeering van den

zelfmoord. Slaat iemand in krankzinnigheid de hand

aan zijn leven, ook al is deze geestesverstoring gevolg

van zondige daden, waarvoor hij zeker wel verant-
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woordelijk was, dan is van zelfmoord naar onze definitie

geen sprake. Wij hebben te vragen naar het ooi deel

over die daden, waardoor de mensch zich met volle

zelfbewustheid van het leven berooft.

Thans overgaande tot de zedelijke waard ee ring

van den zelfmoord, beoordeelen wij deze daad eerst naai'

het karakter van het leven zelf. Al wat leeft, draagt

in zich den inherenten drang om het leven te behouden.

Drang tot zelfbehoud is een der eerste kenmerken, die

het leven openbaart. Ook bij den mensch is het niet

anders. Er ligt dan ook diepe waarheid in het woord

uit het boek Job: «Al wat iemand heeft, zal hij geven

voor zijn leven.» Heeft de mensch niet alles veil om
zijn leven te sterken, te verrijken en voor ondergang te

behoeden ! De tegenzin in al wat het bestaan met onder-

gang bedreigt, wortelt onuitroeibaar in 's menschen hart.

In wijsgeerige stelsels mogen, als in dat van Epicurus,
levensbeschouwingen worden voorgedragen, door welke

men den mensch tegenover de vreeze des doods de

drccQagicc rijg V'^n? meent te kunnen waarborgen, het

feit, dat er een wijsgeerige theorie als fnXir?j d-ai/arov

noodig is om den mensch te overtuigen, dat de dood

niet gevreesd behoeft te worden, zegt meer dan alle

theorieën te zamen.

((Lieblich sieht er zwar aus mit seiner erloschenen

Fackeb),

«Aber, ihr Herren, der Tot ist so asthetisch doch

nicht.» (Schiller)

De daad, waardoor iemand doelbewust den dood zoekt,

moot dan ook als indruischend tegen den diepsten
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drang des levens, dientengevolge als overtreding van

de wet der natuur', reeds afgekeurd worden.

Dat de Heilige Schrift dan ook geen direct verbod

tegen zelfmoord bevat, behoeft niet de minste ver-

wondering te wekken, doch spreekt van zelf. Immers

de bijzondere openbaring veronderstelt de algemeene

openbaring in de natuur. De heidenen, die de wet

niet hebben, doen van nature de dingen, die der wet

zijn. Zij betoonen het werk der wet geschreven te

hebben in hunne harten De Schrift heeft de bedoeling,

de beschrijving te geven van de geschiedenis der ge-

meenschap tusschen God en, den mensch, opdat Gods

Koninkrijk kome. Het ligt dus voor de hand, dat aan

de Heilige Schrift onrecht geschiedt, wanneer aan haar

de eisch wordt gesteld, dat zij bijzondere uitspraken

zal doen of over 't geen uit de natuur der dingen

volgt of over elk bijzonder geval. Uit het karakter der

Heilige Schrift volgt, dat zij, wat in de natuur ligt,

veronderstelt. Dit is ook zoo met den zelfmoord. Uit

de natuur reeds blijkt, dat zelfmoord verbreking der

natuurorde en mitsdien zonde is. Het zwijgen der Schrift

in dezen kan dus alleszins verklaarbaar worden geacht.

Uit de geschiedenis der zedelijke waarcleering van

den zelfmoord is gebleken, dat in de wijsbegeerte van

den nieuwen tijd er met voorliefde de aandacht op

gevestigd is, dat noch in het Oude, noch in het Nieuwe

Testament uitdrukkelijk over het verwerpelijke van

deze daad wordt gesproken. Ten onrechte meende

men echter hieruit te mogen aüeiden, dat op grond

van de Schrift zelfmoord niet ongeoorloofd zou zijn.

Volgens Hurne *) zou het bewijs gemakkelijk te

1) Hu me, Essay on the suïcide, vgl. blz. 32 van ons boek, noot.
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leveren zijn, dat evenmin als onder de heidenen onder

de Christenen zelfmoord voor onrechtmatig gold. Ook

Schopenhauer wijst er op, dat in de gansche Schrift

geen verbod tegen, zelfs geen besliste afkeuring van

den zelfmoord te vinden is !
). Hij trekt hieruit het

besluit, dat de godsdienstleeraars hun veroordeeling er

van op hunnen eigen philosophischen grond fundeeren,

waarmee het echter zoo slecht gesteld zou staan, dat

zij, wat den argumenten aan kracht ontbreekt, trachten

aan te vullen met scheldwoorden, met scherpe uit-

drukkingen, die hun afschuw moeten kenbaar maken.

De geestelijkheid moest, naar zijn oordeel, veeleer eens

voor de vraag gesteld worden, de gronden aan te

geven, waarop zij vele geëerde en beminde mensehen

tot misdadigers stempelen durft. Bijbelsche gronden,

zoo spreekt hij openlijk uit, zijn er niet en philosophische

houden geen steek, gelden bovendien niet in de kerk.

«Dus vanwaar»? zoo vraagt hij, «vanwaar? loquimini>).

De dood , meent hij , is een toevlucht , die te zeer

noodig is, dan dat men door machtspreuken zich die

mag laten ontnemen. Vanwaar, zoo vraagt' deze

wijsgeer van het pessimisme, die buitengewoon leven-

dige en noch door den bijbel, noch door redelijke

gronden gesteunde ijver tegen den zelfmoord, waar-

door de geestelijkheid der monotheistische, dus joodsche

godsdiensten gedreven wordt? Zijn antwoord luidt:

«Deze ijver rust op een verholen grond ; zou het niet

deze zijn, dat het vrijwillig opgeven van het leven

een slecht compliment is voor Hem, die gezegd heeft:

1) Schopenhauer, Ueber den Selbstmord, Bnd. X, kap. XIII

(Grothasche Bibl. Stuttgart).
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alles is zeer goed? Zoo is het dan alweer, volgens

Sjchopenhauer, «der obligate Optimismus dieser

Religionen. welcher die Selbsttödtung anklagt, um nicht

von ihr angeklagt zu werden». *

ln welke mate moet men door felle vijandschap

verblind en bevooroordeeld zijn, om zulk een be-

schouwing te kunnen voordragen! Op geenerlei wijze

houdt Schoperihauer rekening met liet feit, dat in

de Heilige Schrift toch de diepste motieven te vinden

zijn, waaruit het ongeoorloofde van den zelfmoord

blijkt. Bovenal vergeet hij ten eenenmale, dat het niet

overeenkomstig het karakter der Heilige Schrift is,

een daad, die reeds door de natuur zélf veroordeeld

wordt, met zoovele woorden af te keuren. Ho the r
)

merkte op, dat de Heilige Schrift zich daarom niet

uitdrukkelijk over den zelfmoord uitspreekt, omdat

deze daad van haar standpunt uit een canoralische

Unmöglichkeit)) is. Wij kunnen nog verder gaan en

er op wijzen, dat de Heilige Schrift daarom zelf-

moord niet direct verbiedt, omdat reeds uit de natuur

genoegzaam blijkt, dat hij ten eenenmale verwer-

pelijk is.

Het heeft echter niet aan pogingen ontbroken, om
den zelfmoord als een gansch natuurlijke daad te

karakteriseeren. Allereerst door te beweren, dat velen

den zelfmoord niet als iets onnatuurlijks gevoelen. Het

is vooral S c h o p e n h a u e r, die er met voorliefde op

wijst, dat het gevoel van medelijden en weemoed,

opgewekt door de tijding van iemands vrijwilligen

dood, niet met een gevoel van afkeuring, doch veeleer

.1) Hich. liothe, Theol. FAhifc, Wittenberg, 1870, B. IV, S. lf>.
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met bewondering vergezeld zou gaan l
). De vraag kan

echter gesteld worden, of deze wijsgeer in zijn be-

schouwing wel gansch en al onbevooroordeeld is. Zou

het niet mogelijk zgn, dat de zelfmoord van zijn

vader, die zich in April 1805 van den zolder van

een zijner graanpakhuizen in het kanaal stortte,

medegewerkt heeft, dat de zoon aldus oordeelt? In

geen geval echter kunnen er conclusies getrokken

worden uit het feit, dat sommigen een zekere bewon-

dering voor den zelfmoordenaar koesteren. Immers deze

gevoelens hangen saam met de beschouwing, die men

zich in bepaalde, meestal niet al te gezond geestelijke

klingen over deze daad gevormd heeft. Gevoelen som-

migen ook al in zich ziekelijke emoties van goedkeuring

en bewondering, hiertegenover staat, dat over het geheel

gevoelens van besliste veroordeeling en van zedelijke

afkeuring worden opgewekt bij het hooren van zelfmoord.

Waarin vindt de gewoonte der volken, die den zelf-

moordenaar met smaad overlaadden 2
), het lijk onbegraven

lieten tot na zonsondergang 3
), of den zelfmoordenaar

de hand afsloegen, waarmede hij op gewelddadige wijze

tegen het lichaam gewoed had, anders verklaring dan in

het feit, dat instinctief gevoeld werd het onnatuurlijke

van den zelfmoord? Tenzij wijsgeerige beschouwingen,

waarin het geoorloofde van den zelfmoord onbe-

vangen bepleit wordt, haar invloed op de massa doen

gelden, toont de volksconscientie te reageeren, telkens

wanneer er van deze daad sprake is. Uit het feit.

1) Schop e nh.au er, a. a. O.

2) Aesch. adv. Ctes. 244.

3) Flav. Jos. De Bell. Jud. III, 8, 5.
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dat sommigen den zelfmoord onder invloed hunner

beschouwingen niet als onnatuurlijk beweren te gevoelen,

mag men nimmer besluiten, dat de zelfmoord ook niet

onnatuurlijk zou zijn.

Ook heeft men opgemerkt, dat de schrik voor den

dood door den zelfmoordenaar blijkbaar overwonnen

wordt en de natuurdrang tot levensbehoud dus dan

niet meer bestaat. Met moet, zoo heeft men gemeend,

dus veeleer volkomen natuurlijk geacht worden, dat

de mensch, wanneer hij de «inclinatio naturalis» niet

meer gevoelt, zich doodt. Is de tegenzin in het leven

sterker dan de drang om in zijn bestaan te volharden,

dan zou zelfmoord beschouwd moeten worden als een

daad, waarbij men veeleer den vrijen loop laat aan

zijn natuurlijke gevoelens. Een mensch, zoo heeft men
beweerd, kan in omstandigheden komen, waarin de

stemmen, die tot heengaan aanzetten, stérker zijn dan

die vermanen te blijven. In dat geval zou dan zelfmoord

volkomen overeenkomstig de natuur zijn. Hiertegen

moet echter opgemerkt worden, dat de lex naturae

onveranderlijk van karakter is. en dientengevolge de

natuurneigingen als zoodanig onuitroeibaar zijn. De

drang tot levensbehoud kan daarom geenszins omslaan

in zijn tegendeel. Door de neiging der natuur op

zichzelve kan er dan ook niet één mensch toe komen,

zich opzettelijk van het leven te berooven. Valsche mee-

ningen en zondige levensgewoonten, verkeerde principia

en slechte practijken, gebrek aan moed en kracht, zijn

de factoren, die den levenslust verzwakken. De neiging-

tot liet leven kan hierdoor in zulk een mate worden

afgestompt, dat men ten slotte den drang der natuur

smoort, om eindelijk te komen tot de vreeselijke daad.
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waardoor men opzettelijk eigen leven verwoest. Dit neemt

echter niet weg, dat zelfmoord een daad is en blijft,

waardoor men de natuur van zijn wezen geweld aandoet.

Voorts heeft men den mensen het recht' tot zelf-

moord als een natuurrecht willen toekennen door tc

betoogen, dat de mensch het eenige wezen is, dat

in staat is zelfmoord te plegen. Hu me *) sprak dan

ook van een privilegie, dat de natuur den mensch

alleen gegeven heeft, doch van welk geschenk het

bijgeloof hem jammerlijk beroofde. Deze bewering

echter mist allen redelijken grond. Het is zeker een

voorrecht, dat de mensch zedelijke persoonlijkheid is.

Doch dit voorrecht legt hem de hoogste plichten op

om het leven bewust te aanvaarden als een goed, dat

den weg tot hooger volmaking in zich sluit. Uit de

omstandighied, dat de mensch als zedelijk wezen in

staat is zelfmoord te plegen, mag men nimmer besluiten,

dat deze daad dientengevolge ook natuurlijk en gerecht-

vaardigd zijn zou. Het is zeker waar, dat de mensch

zich ten slotte over hindernissen, waarmede de natuur

den weg tot zelfmoord verspert, kan heenzetten. Dit

doet echter niet te kort aan het feit, dat hij den

inhe renten drang tot levensbehoud wèl leiden, doch

nimmer vernietigen mag. Slaat hij de hand aan eigen

leven, dan maakt hij geen gebruik van een geschenk,

waarmede de natuur den mensch bevoorrechtte, gelijk

Hume wilde, doch hij werpt liet juist weg en ver-

grijpt zich daardoor aan de lex naturae, wijl de

drang tot levensbehoud zich nimmer richten kan op

de vernietiging der existentie. Montesqui eu 2
) vroeg,

1) Hume, Essay on Suïcide, London, 1875, vgl. blz. 73, v. d. w
2) Montesqui eu, Lettres Persanes, 76, vgl. blz. 65 v. d. w.
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waarom de mensch niet door scheiding van ziel en

lichaam iets nieuws mag vormen, gelijk wij naar ons

believen van een bol een kubus mogen maken, waarin

toch ook niets onnatuurlijks ligt. In den zelfden

geest meende Hume, dat men den loop der natuur

toch niet stuit door een steen, die op het hoofd zal

vallen, af te weren. Evenmin zou hiervan sprake zijn,

als men een hoeveelheid bloed uit zijn natuurlijk

kanaal laat ioopen. Deze vergelijkingen evenwel zijn

valsch. Wie van een bol een kubus maakt of een

steen afweert, ((vervormt» de onbezielde stof en «leidt»

slechts de natuur
;
bij zelfmoord heeft echter geen vervor-

ming, doch ((wetsbreking», vernietiging der natuur plaats.

Bleek zoo het verwerpelijke van den zelfmoord, als

tegennatuurlijk zijnde, het moet zeker niet minder

onredelijk geacht worden, den levensmoede zelf te

laten beoordeelen, of het leven ondragelijk is en al dan

niet als een last afgeschud mag worden. Het besluit

om zich in benarde levensomstandigheden te dooden,

is de aanmatiging van een oordeel en een gezag, dat

den mensch niet toekomt. Het staat toch niet aan den

individu zijn functie in de totaliteit zelf te bepalen.

In navolging van de Stoïsche beschouwingen is in den

nieuwen tijd de these voorgedragen, dat de mensch

het tooneel des levens gerust mag verlaten, indien hij

van meening is, dat het levensgenot beneden peil is

gedaald. Wordt het bestaan te moeielijk, of is het in

alle opzichten naar het oordeel van den persoon zelf

nutteloos, dan staat hem de dood als toevluchtsoord

open. Zoo predikte, zooals wij zagen, Seneca. [
) later

1) Epist. 12, 55, 70, 76.
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von Holbach 1
), en een breede schare ook in onzen

tijd 2
). Afgezien nog van liet feit, dat niemaixls loven

nutteloos behoeft te zijn en liet hoogste doel van hot

bestaan geenszins in het genot of in den lust gelegen

is, is het toch in strijd met de bevoegdheid van ons.

kenvermogen en de grenzen daarvan overschrijdend,

iemand zelf het oordeel te laten vellen over liet

al of niet nuttelooze van zijn bestaan en hem zelf te

laten uitmaken, of zijn levensgenot beneden peil is

gedaald. Wanneer is het leven ondragelijk en nutte-

loos? Moet, indien aan het subject hier de beslissing-

wordt overgelaten, dit niet leiden tot grenzenlooze

willekeur? Wanneer is de levensvreugde beneden

peil gedaald? Zijn personen met een melancholisch

temperament niet al te spoedig geneigd te meenen,

dat geen enkele lichtstraal meer over hun lévens-

akker gloort en dat hun bestaan voor anderen en

voor hen zelf slechts een last is? Het zou zeker

bewijs van groote dwaasheid zijn, door een wet

ieder mensch toestemming te verleenen, een ander

te dooden, als naar zijn oordeel zijn medemensen

nutteloos zijn plaats innam, Zulk een wet zou een

vrijbrief zijn voor willekeurigen, onbeteugelden moord-

lust. Het is even onredelijk, aan den individu de beoor-

1) Système de la nature ou des lois du monde physique et du monde

moral ) I. 14, vgl. blz. 66 v. d. w.

2) S. v. Houten, Be wet der causaliteit in de sociale wetenschap,

Haarlem, 1905, blz. 14 en 15 noot: „daarnaast staat een geheel

vrij en in gezonde overwegingen gegrond afleggen van het leven

als iets, dat of niet of niet meer waard is onderhouden te worden,

wegens de overtuiging, dat men slechts zich en anderen tot last,

een physiek of moreel ondermijnd bestaan voortzet".
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deeling over te laten, of .zijn eigen leven al of geen

waarde meer heeft en hem 't recht te verleenen, zichzelf,

wanneer het hem goeddunkt, te vermoorden. 1
) Het is,

wat Voetius 2
) en anderen terecht hebben opgemerkt,

ook in dezen de « fa Isa opinio», clie den mensch ertoe

brengt te meenen, dat hij tot heengaan uit dit leven

zelf liet besluit mag nemen.

Bovenal echter moet de zelfmoord als een o n z e d e 1 ij k e

daad worden verfoeid. Het lichaam moet dienstbaar zijn

aan den geest en is in deze dienstbaarheid voor de ont-

wikkeling van het zedelijk leven van de hoogste betee-

kenis. De een moge het als een orgaan aanmerken, dat

een tempel des Geestes moet worden, de ander in de

ziel slechts een voorbijgaande functie der materie zien,

in de practische waardeering van de twee zijden van

het menschelijk leven is geen verschil van meening. 3
)

Het lichaam is het, waardoor de mensch met de hem
omringende wereld in relatie staat, zoowel op haar

vermag in te werken als haar op zich te laten inwerken.

In deze wederkeerige aanraking worden de geestelijke

krachten geoefend. Het lichaam is de werkplaats van

het verborgen geestelijk, zedelijk leven, maar moet dan

ook als een waardig en geschikt orgaan bewaard en in

stand gehouden worden. Het is de verdienste van

Fichte 4
), helder uiteengezet te hebben, dat het lichaam,

1) The Works of William Paley, II, Moral philosophy,

London, 1823, p. 246

2) Grisb. Voet, De homic. et laes. sui ipsius, Amstelodami, 16G7,

p. 245, vgl. blz. 54 v. d. w.

3) Fr. Paulsei), System der Et/afr, II, S. 33.

4
) J. Gr. Fichte, System der Sittenlehre, Jena und Leipzig,

1798, S. 347—350.
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als werktuig, voorwaarde is .voor de realiseer in g van de

zedewet in de zinnelijke wereld. Ook Rothe *) ging uit

van de gedachte, dat het zedelijk zijn van den mensch

causaliter hierop berust, dat zijn persoonlijkheid een

eigendom bezit, nl. een haar eigenaardig toebehoorend

lichaam. Juist in den samenhang van 's menschen

somatisch bestaan met zijn geestelijk wezen ligt de_

mogelijkheid der vorming van zedelijk, persoonlijk leven.

Het oordeel over den zelfmoord moet dan ook afkeurend

zijn, omdat, gelijk de neo-Platonici 2
) reeds opmerkten,

de weg tot zedelijke ontwikkeling en volmaking door

deze daad ten eenenmale wordt afgesneden. Wie zijn

leven verwoest, onttrekt zich aan -de heerschappij van

de zedewet en stuit de ontwikkeling van het zedelijk

leven, waartoe hij hier geroepen is. Wie zedelijk handelt,

zal willen blijven leven. Niet langer te willen leven

is in dit licht: niet langer zijn plicht te- willen doen.

Rousseau 3
) merkte op, dat de zelfmoordenaar zich

niet aan de zedewet onttrekt, omdat ook na den dood

Gods voorzienigheid in niet mindere mate over den

mensch gaat. Hij wilde zelfs het recht tot zelfmoord

verdedigen door te betoogen, dat na den dood ons

wezen nog meer gelijkt op en overeen komt met

het goddelijk Wezen. Deze beweringen kunnen echter

nimmer grond zijn voor een rechtvaardiging van den

zelfmoord. Afgezien toch van het feit, dat een zelf-

moordenaar, die zich voorstelt hiernamaals dichter bij

God te zijn, alleen bestond in het brein van Rousseau,

1) Rich. Rothe, TheoL Ethik, Witteuberg, 1867, B. II, § 251.

2) Plotin.. Ennead. ƒ, 4, 7, 8, 9, vgl. blz. 22 v. d. w.

3) Rousseau, Nouv. Iléloïxe, II, 21, vgl. blz. 68 v. d. w.
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moet er de nadruk op worden gelegd, dat de geboden

der zedewet zich uitstrekken tot bepaalde handelingen

in dit leven. Daar niemand handelen kan zonder te

bestaan, is het gebod van levensbewaring de conditio

sine qua non van het zedelijk leven. De zedewet laat

een hooger licht over het leven glanzen, waarbij de

mensch zich schouwt als drager eener eeuwige be-

stemming. Om die te bereiken mag hij echter nimmer

de hand aan eigen leven slaan, daar juist in waar-

achtige gehoorzaamheid het beginsel des eeuwigen

levens reeds tot openbaring komt.

Zelfs Paulsen, die Hume's overtuiging deelt, dat

het op geenerlei wijze absolute plicht is, het leven

onder alle omstandigheden te bewaren, moet toch,

lettende op de motieven, concludeeren : ((Man sieht,

der Selbstmord ist in der Regel das Ende eines geistig,

körperlich, moralisch, wirthschaftlich, sozial zerrüteten

Lebens')» Wel zijn het, ook volgens hem, niet altijd

oorzaken van ethischen aard, die direct tot zelfmoord

leiden, doch zoo men ook bij andere motieven terug

ging tot de primaire beweegredenen, dan zou onge-

twijfeld blijken, dat de bodem, waarin de zelfmoord

wortelt, gezocht moet worden in verkeerde neigingen

en levensgewoonten, zoowel van eigen leven, als van

ouders en voorouders. Hij aarzelt dan ook niet in den

zelfmoord het teek en en de peilschaal te zien van

zedelijke ziekteprocessen in het leven van den individu

en van' de societas. Als een man, getroffen door een

ramp of teleurstelling, op laffe en dwaze wijze zich

het leven beneemt, zich onttrekkend aan zijn taak en

1) Fr. Paulsen, System der Ethik, II, S. 130.

18
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de zijnen met schande overladen achterlatende, of als

iemand zich door zelfmoord wreekt over een onrecht,

hem naar zijn meening aangedaan, door .het verwijt en

de schuld zoodoende op een ander te werpen, dan is

het scherpste oordeel over zulke daden gerechtvaardigd 1

).

Echter durft Paulsen niet onder alle omstandigheden

den zelfmoord als onzedelijk te verwerpen. Wanneer

iemand een smartelijk en hopeloos lijden niet kan uithou-

den, en de zekerheid heeft, dat zijn familie hem moede is,

zelfs zijn heengaan begeert, of als hij iets onwaardigs

niet vermag te dragen, dan mogen deze daden niet

afgekeurd worden. De grond, waarop deze vergoelijking

berust is, volgens Paulsen, hierin te vinden, dat

heldenmoed wel verdienstelijk is doch nimmer plicht

kan worden geacht. 2
) Wel heeft hij er oog voor, dat

het waarlijk groot is, het zwaarste lijden geduldig te

dragen. Hij wil den lijdensheld zelfs bewonderen, doch

keurt het niet af, als iemand minder heldhaftig zich

aan het lijden onttrekt. Het is klaar, dat ook in deze

bewering een sophisme schuilt. Het is zeker niemand

ten kwade te dniden, dat hij geen held is. Wel echter

mag men er iemand een verwijt van maken, dat hij

laf is. En aan deze lafheid staat de zelfmoordenaar

schuldig, omdat hij den strijd des levens ontloopt.

Vandaar dat zelfmoord, ook in de gevallen, die Paulsen

wil uitzonderen, beslist moet worden afgekeurd. Een

mensch mag het lijden, hoe hoog het ook ga, niet

door zelfmoord van zich afwerpen, wijl hij alsdan het

terrein verlaat, waarop alleen de ontplooiing en ver-

werkelijking van zijn zedelijk leven mogelijk is. Is het

1) Paulsen, a. a. O. II, 8. 130.

2; Paulsen, a. a. O. II, S. 127.
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lijden niet bij uitstek geschikt, het karakter te vennen

en de persoonlijkheid te heiligen?

Paulsen dringt bovenal aan op voorzichtigheid en

behoedzaamheid in het oordeel over den zelfmoord. ]

)

Het is, meent hij, vaak de onverschilligheid, die oorzaak

is, dat men er niet aan denkt zelfmoord te plegen,

terwijl juist zij, die schuld gevoelen en dus hooger

staan, zich wel het leven benemen. Wanneer Judas
Iscarioth, in plaats van zich te verhangen, met zijn

geld was gaan brassen of gaan woekeren, dan zou hij

blijk hebben gegeven van algeheele verdorvenheid. Dat

hij echter nog vertwijfelen kon, bewijst, dat hij zoo

diep nog niet zonk. Hiertegen moet worden opgemerkt,

dat een onzedelijke en slechte daad nimmer goed en

geoorloofd kan worden door het feit, dat er nog slechtere

en schrikkelijker daden mogelijk zijn. Paulsen vraagt,

of Judas in zekeren zin geen schuldbelijdenis deed

door zijn zelfmoord. «Ist es auch nicht die rechte Sïihne,

so ist es doch auch eine Art von Sühne.» Judas' zelf-

moord is den naam van «Sühne» echter niet waardig.

Zeker, hij beleed het verraad, dat hij gepleegd had,

toen hij uitriep : «ik heb gezondigd, verradende het

onschuldig bloed!» Echter heeft Judas door zijn laatste

daad op ontroerende wijze getoond, dat hij niet geloofde

in de vergevende liefde Gods en door dit ongeloof maakte

hij God en zijnen Christus tot een leugenaar. Zijn zelf-

moord bewijst, dat in zijne ziel de nacht der zonde

heerschte, dat hij geen sprank van licht bespeurde, hem

toestralend uit de zon van Gods liefdevol erbarmen.

In zijne ziel was dus de ontkenning van Gods waar-

1) Paulsen, a. a. O. S. 130, 131.
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achtig Wezen en daarmede de vreeselijke innerlijke

versplintering, veroorzaakt door de zonde tegen den *

Heiligen Geest. In het feit, dat Judas met zijn ver-

twijfeling niet verder kwam dan tot de overpriesters,

zonder belijdenis van schuld te doen voor Jezus, zonder

de toevlucht te nemen tot Gods genade, ligt zijn, door

Paulsen zoogenaamde, «Sühne» veroordeeld. Het begrip

«Sühne» veronderstelt steeds de begeerte, al is deze

nog zoo zwak, om een nieuw leven aan te vangen. Wie
door zonde en schuld zich onmogelijk maakt in den kring

zijner verwanten en in dien van het maatschappelijk

leven, is geroepen, den weg te gaan van schuldbelijdenis

en vergeving, van bekeering des harten en vernieuwing

des levens.. Tot deze «Sühne » mist de zelfmoordenaar

de zedelijke kracht en moed Vandaar dat hij door zijn

laatste daad een vernietigend oordeel over zichzelf velt.

De vraag, of de zelfmoord bewijs van lafheid of juist

van heldhaftigheid is, is hiermede van zelf beantwoord.

Een zekere cordaatheid toont de zelfmoordenaar te

bezitten, door koelbloedig een daad ten uitvoer te

brengen, die zoo gansch en al tegen de natuurneigingen

ingaat. Den hoogen, zedelijken moed echter om te

blijven leven, ook al wordt het bestaan zwaar* en

moeielijk, mist hij '). Vandaar dat hij liever aan zijn

existentie een einde maakt dan zijn roeping als zedelijke

persoonlijkheid te vervullen. Over' de ware dapperheid,

waarvan Martialis sprak:

«Rebus in angustis f'acile est contemnere vitam»

ccFortiter ille facit, qui miser esse potest»,

toont de zelfmoordenaar niet te kruinen beschikken.

1) vgl. Fichte, Sittenlehre, & 358—360.
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Waar zelfmoord alleen als onnatuurlijk wordt afge-

keurd, of men he
%m uitsluitend als een zedelijke kwestie

beschouwt, zal steeds een ruim veld voor allerlei

casuistische beschouwingen overblijven Het meest

principieel keert zich echter de religieuse wereldbe-

schouwing tegen den zelfmoord. Hierin krijgt hij een

andere beteekenis, n.1. als zonde voor God. Zijn wet

wordt door deze daad overtreden en in Zijn eigendoms-

recht wordt schermend ingegrepen. De Heilige Schrift

gaat uit van de gedachte, die ook bij de heidenen

leefde, blijkens Socrates' 2
) beschouwing over den

zelfmoord, dat de mensch het eigendom van God is.

Hieruit vloeit reeds van zelf voort, dat niemand de

vrije beschikking over zijn leven heeft. God is het, die door

Zijn woord den mensch in het aanzijn heeft geroepen.

Hij bestemt ook zijn dagen en het getal zijner maanden,

maakt zijne bepalingen, die hij niet overschrijden zal 3
).

Hij heeft de tevoren geordineerde tijden der menschen

bescheiden, gelijk de bepalingen van hun woning 4
).

In dit licht krijgt het leven het karakter van een

dienen van den raad Gods f

). Geen Christen leeft dan

ook zichzelven en sterft zichzelven. Hetzij dat zij leven,

zij leven den Heere, hetzij dat zij sterven, zij sterven

den Heere, hetzij dat zij leven, hetzij dat zij sterven,

zij zijn des Heeren 6
).

1) Ygl. L. Lenime, Chr. Ethiek, Utrecht, 1910, II, III, bi. 603.

2) Plato, Phaedu, C. 6.

3) Job 14 vs. 5.

4) Hand. 17 vs. 26.

5) Hand. 13 vs. 36.

«) Kom. 14 vs. 7, 8.
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Vanuit dit gezichtspunt spreekt het vanzelf, dat

zelfmoord nimmer gerechtvaardigd kan worden.

Wie iets vernielt en verwoest, beschikt er over en

handelt er mede, alsof hij er volkomen en onbeperkt

heer en meester over is; want alleen hij, die onafhan-

kelijk iets bezit, mag met het zijne doen, wat hij wil.

Op zulk een wijze bezit de mensch zijn leven niet.

In 't licht der Heilige Schrift blijkt ten duidelijkste,

dat de mensch zijn eigen heer en meester niet is,

doch onderworpen is aan Hem, Wiens absolute souve-

reiniteit over alle dingen, in het bijzonder over 's men-

schen leven gaat. Tegen den geest van het Woord

Gods druischt de meening van Schopenhauer dan

ook ten eenenmale in. dat de mensch blijkbaar op

niets ter wereld een zoo onmiskenbaar recht heeft dan

op zijn eigen persoon en dus 't recht zou hebben om
zich het leven naar believen te benemen Juist als een

daad, waardoor men eigenmachtig en onbevoegd ingrijpt

in het recht Gods en het besef verloochent, dat men

Godes is, moet zelfmoord absoluut veroordeeld worden.

Uit vergrijp is daarom zoo schrikkelijk, omdat de

waarde, die uit kracht van zijn natuur en aanleg aan

iederen mensch toekomt, zoo oneindig hoog is. Van

deze bijzondere beteekenis legt de Heilige Schrift ge-

tuigenis af, waar zij zegt, dat de mensch naar het

beeld en de gelijkenis Gods geschapen is. Wel is dit

beeld door de zonde verduisterd, dit neemt echter niet

weg, dat God wil, zooals Calvijn bij de behandeling

van het zesde gebod opmerkt, dut de pverblijfselen er

van, die nog in den mensch uitschitteren, in waarde

zullen blijven. Hij gaf Zijn verbod: «Gij zult niet

dopden», opdat allen zouden gevoelen, dat aan het ver-



woesten van een menschenleven heiligschennis verbonden

is 1
). Naar luid van Gen. .9:6 zal het bloed vergoten

worden van hem, die het bloed van den naaste vergiet,

omdat God den mensen maakte naar Zijn beeld Uit

dit motief blijkt niet minder het ongeoorloofde van den

zelfmoord. Wie doelbewust zich het leven beneemt,

vergrijpt zich ook aan het beeld Gods, waarvan hij

zelf drager is.

In dit beeld Gods ligt het wezen des mensehen.

Hieruit volgt, dat wie het in eigen leven vernietigt, zicli

i vergrijpt aan de waarachtig menschelijke natuur.

Gelijk het leven overeenkomstig Gods wet den mensch

er toe brengt, de idee van zijn wezen' te realiseeren,

zoo is de overtreding dezer wet door zelfmoord, dooi'

schending van Gods beeld, tegelijk ernstig vergrijp tegen

eigen wezen én de liefde, die ieder zichzelf moet toe-

dragen. Terecht merkt Voetius dan ook op, dat de

Geest Gods in Efeze 5 vs. 29 de lex naturae bevestigt.

Allereerst gaat de zelfmoordenaar in tegen de plichten,

die hij heeft te betrachten met betrekking tot zijn

lichaam, dat mecle behoort tot het beeld Gods. Ook het

somatisch bestaan behoort tot de natuur des menschen.

De mensch is daarom geroepen, zijn physisch leven te

bewaren en te ontwikkelen. Alle daden, waardoor het

lichaam zonder noodzaak in gevaar gesteld of verminkt

wordt, moeten als strijdig hiermede derhalve gemeden

worden. De plicht, zichzelf te achten en te bewaren, gebiedt

op de rechte wijze gebruik te maken van alle middelen,

waardoor de gezondheid bevorderd wordt. Het vleesch

mag, naar 't woord van den apostel, niet verzorgd

1) Inst. Christ. Relig. in het Corpus Ref. Vol. XXX, lib. II,

Cap. VIII, 39.
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worden tot begeerlijkheid, doch veeleer moeten de leden

van het lichaam Gode gesteld worden tot wapenen der

gerechtigheid. 1
) De Christenen mogen nimmer vergeten,

dat hun lichaam een tempel is des Heiligen Geestes.

die in hen is, en dat zij hun zelfs niet zijn. 2
) Duur

gekocht als zij zijn, is het hun roeping Gode te verheer-

lijken in hun lichaam en in hun geest, welke Godes

zijn. Omdat Gods Geest in hen woont, zal iemand, die

den tempel Gods schendt, door God geschonden worden. '>)

Reeds van uit dit gezichtspunt kan zelfmoord nimmer

worden goedgekeurd. Wie deze daad volvoert, zondigt

tegen zijn eigen lichaam, dat als orgaan der ziel niet

eigenmachtig verwoest mag worden.

Bovenal echter is de mensch als geestelij k wezen van

Gods geslacht. Heeft de zonde haar alles bedervenden

en verwoestenden invloed doen gelden, toch heeft zij

het wezen des menschen niet kunnen wegnemen.

De mensch is, ook als zondaar, mensch gebleven. Als

zoodanig heeft hij een ideale roeping te vervullen in

dit leven, een roeping daarom zoo gewichtig en hoog,

omdat God de eeuwigheid in 't hart des menschen

heeft gelegd. Door God geschapen naar Zijn beeld, is hij

bestemd om aan het einde zijner ontwikkeling dit beeld

in heerlijkheid te toonen. De volbrenging van deze

hooge zedelijke taak, die in dit leven op den mensch

met betrekking tot de eeuwigheid, waarin zijn bestem-

ming ligt, rust. kan alleen geschieden langs den weg

van zedelijke vernieuwing des harten en gehoorzaam-

1) Rom. 13 vs. 14, Rom. 6 vs. 13.

2) 1 Cor. 6 vs. 19.

3) 1 Cor. 3 vs. 17, 1 Cor. 6 vs. 20.
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heid aan de wet Gods. De Christen moet zich dan ook

bewust zijn van roeping en verantwoordelijkheid en

mag nimmer vergeten, dat liet leven hem geschonken

is, om den goeden strijd te strijden, opdat hij straks

de kroon der rechtvaardigheid ontvange. Het is daarom

onverantwoordelijk, den gegeven levenstijd, die met de

voorbereiding voorde eeuwigheid onafscheidelijk samen-

hangt, moedwillig te verkorten. Niemand mag willekeurig

de hem voorgestelde loopbaan verlaten, doch men moet

deze met lijdzaamheid loopen r
). De Christen moet

veeleer volharden om, den wil Gods gedaan hebbende,

de beloftenis te mogen wegdragen 2
).

Ivnelt de bange zekerheid, dat de ziekte,' waaraan

men lijdt, doödelijk is en men ondragelijke smarten

zal moeten dulden, de zelfmoord moet toch verworpen

worden, niet alleen, omdat deze daad blijk geeft van

opstand tegen én wantrouwen in de voorzienigheid

van Hem, die den mensen niet verzocht laat worden

boven 't geen hij vermag, doch bovenal, omdat door

deze vreeseiijke daad de weg van zedelijke vorming en

heiliging ten eenenmale wordt afgesneden. De christen

begeert te werken, zoolang het dag is. De zedelijke

taak, hem door God opgelegd, is nimmer geëindigd en

deze mag hij dan ook niet eigenmachtig van zich

afwerpen, daar alle dingen, ook de grootste smarten

en de droevigste tegenheden, de zedelijke volmaking

niet belemmeren, doch veeleer moeten medewerken

ten goede.

De norm van het zedelijk leven en tevens de kracht

1) Hebr. 12 vs. 1.

2) Hebr. 10 vs. 36.
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om het te verwezenlijken is Christus. Het aanmerken

van Hem, die zoodanig een tegenspreken van de zon-

daren tegen zich verdragen heeft, geeft sterkte om
niet te verflauwen of te bezwijken, ook al moet een

zwaar kruis getorst en groote schande veracht wor-

den *). Wel perste de worsteling in Gethsemané's hof

Hem de bede uit de ziel om wegneming van den drink-

beker. Maar Zijn wil buigend onder dien Zijns Vaders,

dacht hij er zelfs niet aan uit het strijdperk weg te

vlieden. Na tot den laatsten druppel toe den beker ge-

ledigd te hebben, beveelt Hij zijnen geest in de handen

des Vaders. Zoo leert Christus zijn discipelen te vol-

harden, ook in bange tijden, tot den einde toe. Niet

hij, die door zelfmoord zich onttrekt aan zijn taak en

het lijden ontvlucht, maar die in zwaren strijd des te

ernstiger bidt, treedt in Zijne voetstappen. Naar Chris-

telijke beschouwing is dan ook reeds de begeerte naai-

den dood, zooals die opkwam in het hart van Job 2
)

en J o n a 3
), zonde, omdat niet langer te willen leven

't zelfde is als niet langer zijn plicht te willen doen

en de zedelijke taak te willen vervullen door God

opgelegd.

Ook de rechten, die anderen op ons mogen

doen gelden, worden door den zelfmoord geschonden.

Het gebod der naastenliefde moet als gelijkstaande met

dat der liefde tot God beschouwd worden. Deze liefde

behoort het beginsel te zijn. dat in de verschillende

kringen van het gemeenschapsleven als een drijfkracht

werkt. Niemand mag dan ook kond en onverschillig

J) Hebr. 12 vs. 3.

2) Job. 3.

3) Jona 4 vs 3.
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zijn voor het waarachtig belang van anderen, doch men
is juist geroepen, den naaste lief te hebben als zich

zeiven. Ook dit gebod der naastenliefde overtreedt de

zelfmoordenaar. Door zijn daad worden immers ook

anderen, en wel vaak op de meest gevoelige wijze,

getroffen. Allereerst de kring zijner verwanten en

vrienden.

In het huisgezin hebben de leden de dure roeping

om elkander trouw te helpen en bij te staan in alle

dingen, die tot het tijdelijk en eeuwig leven behooren.

Zoo iemand de zijnen en voornamelijk zijn huisge-

nooten niet verzorgt, heeft hij, naar luid der Schrift,

het geloof verloochend en is erger dan een ongeloovige !

).

Deze plichten worden door den zelfmoordenaar op

onverantwoordelijke wijze veronachtzaamd. Aan zijn

taak, om voor anderen te zorgen, onttrekt hij zich,

en geeft vaak door zijn daad blijk van groote onver-

schilligheid omtrent de toekomst der zijnen, die zijn

steun zoo noode missen moeten. Zelf wegvluchtende

uit den strijd dezes levens, laat de zelfmoordenaar de

zijnen aan hun lot over, bedroefd over zijn heengaan

en pijnlijk getroffen door den smaad, die door zijn

handeling ook aan hen kleeft.

Waar ieder individu in de maatschappij verplicht

is zijn gaven en krachten mede ten nutte van anderen

te besteden, daar worden de rechten ook van dezen

breederen kring dooi- den zelfmoordenaar geschonden.

Terecht wees Thomas Aquinas 2
) er op, hoe uit de

omstandigheid, dat ieder individu lid is van de ge-

1) 1 Timotheus 5 vs. 8.

2) Summa 2, 2, 64.
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meenschap, van zelf volgt, dat" ieder, die zich doodt,

zich vergrijpt aan de rechten der gemeenschap.

Maar dat niet alleen, ook aan de rechten dèr

overheid doet de zelfmoordenaar tekort. Haai' gezag

vloeit voort uit Gods gezag en daarom is de onderdaan

haar gehoorzaamheid verschuldigd. De staat kan daarom

rechten doen gelden op de levenskracht, den arbeid

en de toewijding der individuen. Deze worden door

den zelfmoordenaar hem moedwillig en eigenmachtig

ontnomen.

Eveneens zondigt de zelfmoordenaar tegenover de

kerk. Ieder lidmaat is schuldig zijne gaven ten j uitte

en tot zaligheid der andere lidmaten gewillig en met

vreugde aan te leggen. Deze roeping verwaarloost de

zelfmoordenaar volkomen. Zijn schrikkelijke daad is

oorzaak, dat het christelijk leven door de ongeloovigen

wordt bespot en veracht. De godvreezenden worden

er door ontroerd en bedroefd, de zwakken er aan

geërgerd, terwijl tevens aan velen een slecht voorbeeld

wordt gegeven*

Het oordeel over een daad, waarbij men zich ver-

grijpt aan Gods recht, de plicht der zelfliefde verwaar-

loost en tevens het gebod der naastenliefde overtreedt,

kan dan ook niet anders dan vernietigend zijn.

De christelijke wereldbeschouwing stelt het menschelijk

leven in eeuwigheidslicht. Heel het leven verschijnt

hier voor de vierschaar van Gods recht. Wordt met

deze werkelijkheid ernstig rekening gehouden, dan

blijkt het, dat elke theorie, waarbij zelfmoord vergoe-

lijkend wordt voorgesteld als een laatste toevlucht om
het lijden te ontgaan, op zelfbedrog en leugen berust.

Uit dit oogpunt gezien, rijzen er in de christelijke
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theologie ook vragen met betrekking tot de eeuwige

toekomst van den zelfmoordenaar.

Hoezeer echter de zelfmoord als daad moet verfoeid

worden, toch is het raadzaam, over bepaalde per-

sonen nimmer een hooghartig oordeel te vellen. Zooals

wij zagen , laat zelfmoord zich op grond van de

Heilige Schrift niet verdedigen. Men vergete echter

nimmer, dat het laatste oordeel over den zondaar niet

aan eenig mensch, doch aan den Rechter van hemel

en aarde toekomt. Vooral ook kan men daarom niet

te voorzichtig zijn in zijn oordeel over bepaalde ge-

vallen, omdat vaak algeheele verstandsverbijstering of

tijdelijke waanzin leidt tot de daad, waardoor men zich

het leven beneemt. Naar onze definitie is er dan van

zelfmoord geen sprake. Alleen hij, die doelbewust zich

het leven beneemt, is een zelfmoordenaar. Men houde

hiermede steeds rekening in zijn oordeelvellingen 1
).

Het is bovendien niet uitgesloten, dat personen, die

1) Ba ld ui mis, (Cas. Comcient. lib. III, C. IY, cas. XIV)
oordeelde eveneens: „Indien iemand in razernij of melancholie zich

doodt, moeten wij in ons oordeel niet te haastig zijn, vooral niet,

indien hij te voren godzalig geleefd heeft. Want de kracht der

aanvechtingen is zóó groot, dat zelfs 't gemoed van Job en Jeremia

er dermate door bezwaard werd, dat beiden den dag hunner

geboorte vervloekten. (Job. 3 vs. 3, Jerem. 20 vs. 14). Het

verstand kan zoo zeer gekrenkt en 't gemoed zoo heftig beroerd

zijn, dat men niet weet, wat men doet. Indien dan geloovigen, die,

voor de krankzinnigheid, hunne zonden en tevens hun geloof in

Christus beleden en Gode hun ziel toevertrouwden, toch latei-

van hun verstand worden beroofd en woeden tegen hun eigen

lichaam, dan mogen zij niet op lichtzinnige wijze veroordeeld

worden, want zij hebben een vreemd werk gedaan tegen hun wil

in, door verstandsverzwakking".
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zich verwonden,om eerst enkele uren na hun schrikkelijke

daad aan de gevolgen er van te sterven, of zich ver-

drinken, docli niet aanstonds den dood vinden, in de

laatste oogenblikken een noodkreet kunnen opzenden tot

God. Geredde drenkelingen verhalen, hoe in één enkel

oogenblik van verzinken hun gansche leven, met al wat

er belangrijks in voorviel, hun geestesoog voorbijging.

Zoo is het mogelijk, dat de zelfmoordenaar in den

korten tijd zijner bange worsteling het zondig leven,

waarvan deze verschrikkelijke daad 't einde is, overziet

en als zonde berouwvol belijdt, om vergiffenis te smeeken

aan Hem, wiens barmhartigheden vele zijn.

Reeds in de Capitularia van Karei den Grooten

en Lodewijk den Vromen werd een zekere zacht-

heid in het oordeel over hen, die door zelfmoord hun

leven eindigden, aangeraden op grond van Gods on-

doorgrondelijke oordeelen én de diepte van zijn raad,

welken niemand vermag na te speuren 1
). Melanchton 2

)

schreef in den zelfden geest: «Wij kunnen er niet

anders over oordeelen, of zij, die zelfmoord plegen, zijn

in de macht des duivels, die hen tot zulk een daad

1) Capitul. Caroli Magni et Pit Ludovici, Lib. VI, eap. 70,

apud Walterum, corp. jur. gerni. antiq. Tom. II, p. 604:

„Quia incomprehensibilia simt judicia Dei et profimditatem con-

silii ejus nemo potest investigare".

2) Corpns Reformatorum, Vol. I, col. 923, N r
. 490, „Judicium

de Ioatme Kram Halleme, qui mortem, sibi ipse cw&civit"

„Neque est spatiuni temporis óonsideran&um, iuxta hanc senten-

tiam: manus domini non est abbreviata. Quanquam igitur propter

opus iudicamus eum, tarnen non possuinus de iudicio Dei esse

certi, quia est arcanum et absconditum, sicut Esaiae 24 scriptum

est : secretum nieum mihi. Item : dominus novit, qui sunt eius,

inquit Paulus. Ego iudicare nee debeo nee possuni".
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aanzet. De voorbeelden in de Schrift doen de schrikke-

lijkheid van dezen dood duidelijk zien; immers mannen

als Saul, Achitofel en Judas waren bijzonder goddeloos.

Toch kunnen er gevallen zich voordoen, waarbij dit

oordeel gewijzigd moet worden. Immers God kan een

zondaar plotseling bekeeren evenals den moordenaar

aan het kruis. Het is wel gebeurd, dat personen, die

zich verwondden met het doel om zich te dooden, later

als zij weer beter werden, teekenen van waar berouw

gaven. Men kan toch niet zeggen, dat, indien zij

aanstonds gestorven waren, zij verloren zouden geweest

zijn. De stokbewaarder, die zich wilde dooden, werd

plotseling bekeerd en toonde zijn berouw, zeggende:

Wat moet ik doen, om zalig te worden ? Dergelijke

voorbeelden van plotseling berouw zijn er vele, en al

is de tijd kort, men bedenke, dat de hand des Heeren

niet verkort is». Voetius 1
) beantwoordde de vraag, of

alle zelfmoordenaars, zonder onderscheid, verloren zijn,

ook ontkennend, omdat alleen van de zonde tegen den

Heiligen Geest, echter niet van den zelfmoord, geschreven

staat, dat zij nimmer vergeven kan worden. Deze be-

schouwing draagt ook Geesink voor 2
).

De vraag echter, of zelfmoord, een daad, waardoor

Gods vergevende liefde op zoo schrikkelijke wijze

wordt ontkend, niet in vele gevallen juist als gevolg-

van de zonde tegen den Heiligen Geest moet worden

beschouwd, kan wel niet anders dan bevestigend be-

antwoord worden.

Onze beschouwingen samenvattend, wijzen wij er eener-

1) Gisb* Voetii. Disp. de homicid. et laea. mi ipsius, p. 208.

2
) W. Geesink, Fan 'ó- Heeren Ordinantiën, II, II, blz. 134.
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zijds op, dat men nimmer dooi' de diepe deernis met

het Jijden, dat vaak aan den zelfmoord voorafging, er

toe verleid mag worden, vergoelijkend over deze daad te

spreken. Men verdraait hierdoor niet alleen de waarheid,

dat God alleen recht op het leven heeft en niet de

mensch, doch ook berooft men hierdoor den ellendige,

die niet meer kan, van den laatsten zedelijken steun,

die hem zou hebben teruggehouden, en maakt daardoor

zichzelven, alzoo doende, aan. den zelfmoord mede-

plichtig 1

). Anderzijds late men echter, de «daad» van

den zelfmoord onvoorwaardelijk verwerpend, het eeuwig

oordeel over de «personen», die tot deze schrikkelijke

daad kwamen, aan God, Wien de wrake toekomt.

1) A. Kuyper, E voto Dordracetio, IV, blz. 11 li.
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Middelen ter bestrijding van den zelfmoord.

Zoo blijft dus nog over te zien, wat gedaan zou

kunnen worden om het voortwoekerend kwaad van den

zelfmoord te stuiten. In verreweg de meeste geschriften

over dit onderwerp, als die van Brierre de Boismont,

Lisle, Legoyt, von Oettingen, Masaryk, Morselli,

Rehfisch, Gaupp en Krose, worden in 'de slot-

beschouwingen middelen aangegeven, waardoor de

zelfmoordneiging eenige beteugeling zou kunnen worden

aangelegd.

Het blijkt, dat ook bij sociale ziekteverschijnselen

de therapie volkomen afhankelijk is van de diagnose.

Wie met Esquirol meent, dat zelfmoord alleen

door krankzinnigen wordt gepleegd, zal ter bestrijding

er van uitsluitend wijzen op alles, wat gedaan kan

worden, om psychische stoornissen te voorkomen. Het

is daarom ook in volkomen overeenstemming met zijn

beschouwing van den zelfmoord, die, naar hij oordeelt,

«fast immer krankhaften Zustanden entspringt», dat

(j au p p als «bestes Schutzmittel» er tegen de «geistige Ge-

sundheit» noemt en hiernaast «die sociale Verpflichtung,

die Teilnahme an gemeinsamer Arbeit, die Verantwortung

für das allgemeine Wohl» 1
). Het is echter al te duidelijk,

dat de omschrijving van het geneesmiddel, zooals

Gr au pp, a. a. O. S. 32.
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Gaupp het geeft, ons geen stap verder brengt. Wegens
gebrek aan precisie heeft zijn therapie geenerlei waarde.

Er is zeker niemand, die er niet gaarne mee instemt;

echter is het juist de vraag, hoe de geestesgezondheid

van een volk bevorderd en langs welken weg het

gevoel van sociale verplichting en verantwoordelijkheid

voor liet algemeen belang aangebracht en gekweekt

kan worden. Op deze vragen blijft Gaupp het antwoord

ten een enmale schuldig.

Morselli ziet in den zelfmoord het resultaat van

the struggle for life. «In zekeren zin sluiten», zoo

schrijft deze onderzoeker, «misdaad en zelfmoord

elkander uit. De misdadiger gehoorzaamt blind aan

zijn driften, des te slaafscher naarmate zijn geestes-

organisatie zwakker is. Kan hij zijn wenschen op geen

andere wijze bevredigen, dan vermoordt of berooft hij

zijn medemensen. De mensch echter, die door opvoeding-

gevoel van plicht verkreeg, zal, in stede van anderen

te treffen, veeleer besluiten zichzelf te dooden. Waarin

de zelfmoordenaar en de misdadiger echter verschillen

mogen, het eindresultaat is gelijk; beiden zijn niet

bestand tegen de worsteling des levens en moeten het

strijdperk verlaten. De een 'valt in de handen der

justitie; de ander vernietigt zichzelf. Bij alle onderscheid

zijn dus misdaad en zelfmoord verschijnselen, die

analoge beteekenis hebben, n 1. den ondergang van de

zwakkere individuen)) 1
).

Het eenig middel om zelfmoord te voorkomen, kan

«lus, volgens Morselli, alleen hierin zijn gelegen, dat

men den strijd om het bestaan, die op allerlei gebied

i; Morselli, a. a. O.. S. 330.
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steeds heftiger en geweldiger wordt gevoerd, vermin-

dert. Religie en moraal pasten nimmer deze eenig

juiste geneesmethode toe, omdat zij den wortel van

het zelfmoordkwaad nooit trollen. Morse! li acht

het dan ook een voorrecht, dat men het schadelijke der

oude strafsystemen en' het nuttelooze van theoretische

zedelijke vermaningen is gaan inzien. Afdoende zal de

zelfmoL 'd immers alleen bestreden kunnen worden door

de overgroote vermeerdering van het aantal strijders

in den kamp des levens tegen te gaan. Wel brengt

men, zoo merkt Morselli zelf op, tegen deze gedachte

uit de school van Malthus in, dat de geschiedenis

der 19de eeuw gewezen heeft op het voorhanden

zijn van hulpbronnen, wier bestaan men vroeger niet

eens vermoedde. Op grond hiervan meent men
echter, volgens hem, ten onrechte, dat er geenerlei

gevaar zou bestaan voor overbevolking. Het is veeleer

te voorzien, dat de tijd niet verre meer is, waarin de

bestaande bronnen niet langer vermeerderd kunnen

worden en aan het ontdekken van nieuwe een einde is

gekomen. Morselli spreekt 't uit, dat de algemeene

toepassing van zijn aangeprezen middel in de practijk

voorloopig vrij wel onmogelijk zal zijn. In de gegeven

omstandigheden moet men zich dan maar tevreden

stellen met het nemen van indirecte maatregelen,

Waardoor de voorwaarden van den strijd om het bestaan

gunstiger worden. *)

Deze door Morselli voorgedragen geneeswijze moet

met alle beslistheid worden verworpen

1) Morselli, a. a. O., S 314—334.
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Allereerst is het tastbaar, dat zij lijdt aan groote

inconsequentie. Een evolutionist, die in «the struggle

for life» de worsteling ziet van 't leven om van

't lagere tot het hoogere te komen, kan het Neo-

Malthusianisme als het middel ter bestrijding van den

zelfmoord niet aanprijzen, zonder met zijn standpunt

ten eenenmale in tegenspraak te komen. Immers «the

struggle for life» is de hefboom, waardoor het leven

tot hooger ontwikkeling en rijker ontplooiing wordt

gebracht; de practijken van het Neo-Malthusianisme

echter, waardoor de vruchtbaarheid verstikt of beperkt

wordt, leiden tot niets anders dan tot gesystema-

tiseerde geslachtsvernietiging. Wie daarom ter be-

strijding van het droeve zelfmoordverschijnsel onder de

cultuurvolken onzes tijds als hoogste wijsheid predikt,

dat de geboorten op kunstmatige wijze moeten worden

tegengegaan, wijl alleen langs dien weg het .aantal

strijders in den levenskamp slinkt, geeft een red-

middel, dat even erg als de kwaal zelf geacht moet

worden. Wat is 't Neo-Malthusianisme anders dan

zelfmoord van het ras en is daarom de practijk er

van niet even onnatuurlijk als de zelfmoord, dien men

bestrijden wil, wijl zij evenzeer tegen de natuur des

levens zelf rechtstreeks is gericht? Op deze gronden

reeds moet Morse 11 i's therapie verworpen worden.

Hierbij komt echter, dat zijn these, als zou bij

vermindering der bevolking op de door hem voorgestelde

wijze de zelfmoordfrequentie dalen, door de feiten

wordt gelogenstraft. "Wij wijzen op tweeërlei.

Allereerst op 't geen Durkheim overtuigend aan-

toonde, ii. I., dat naar verhouding de zelfmoord juist

in de kinderloöee en kléine gezinnen Veelvuldiger
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voorkomt dan in de groote gezinnen. Dit wijst

mede wel uit, hoe vele gevaren er juist dreigen,

wanneer men zich overgeeft aan onnatuurlijke sexueele

genietingen. Het Neo-Malthusianisme, waardoor de indi-

viduen hunne moreele zelf beheersching en zelfbeperking-

verliezen, werkt degenereerend en juist deze degeneratie

bleek de vruchtbare bodem te zijn, waarin de zelf-

moordneiging zoo gaarne wortel schiet.

Ten tweede vestigen wij de aandacht op Frankrijk.

Geregeld gaat daar het aantal inwoners achteruit. In

het jaar 1909 b.v. werden ruim 50.000 kinderen minder

geboren dan in 1900! Kwamen op 10.000 inwoners in

1897 nog 233 geboorten voor, dit cijfer daalde in 1910 tot

205 1
). Er is wel geen land, waarin het Neo-Malthusianisme

l) Naissances d'enfanfs vivants.

1900 827.297
1901 857.274
1902 845.378
1903 826.712
1904 818.229
1905 807.291
1906 806.847
1907 773.645
1908 791.712
1909 767.969

Slatidique Générale de la France'

Staéistique Atmaelle de la popula'

tion de la France. (Paris 1910'

au cours de l'année 1909'

p. 15.

Proportion des naissances pour
10.000 habitants.

France
Années entière

Total des naissances

1897 223
1898 227
1899 229
1900 224
1901 230
1902 226
1903 221
1904 219
1905 216
1906 215
1907 206
1908 211
1909 204
1910 205

Statistigue dn mouvement de la

populationy. LXV1Ï, Paris, 1910.
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zóó uitgebreid in practijk is gebracht. Het buiten-

gewoon hoog zelfmoordcijfer echter, dat Frankrijk

geeft, bovenal het machtig stijgen dei* relatieve fre-

quentie, bewijst wel, tot welk een ontaarding een

volk, zelfs bij materieele welvaart, geleid wordt

door de zucht naai' genot en dooi- bruut egoisme.

rie zedelijke kracht en het waarachtig geluk van

een volk blijkt dan ook niet in de allereerste plaats

afhankelijk te zijn van de gemakkelijkheid der levens-

condities, waarin het verkeert. Integendeel, de beschou-

wingvan het zelfmoordverschijnsel, zooals het sociologisch

voor ons ligt, leert, dat, naarmate men in weelde het

egoïsme gemakkelijker botviert, men lichter geleid

wordt tot oververzadiging en levensverachting. Wanneer

Morselli's geneesmiddel dan ook algemeen werd

toegepast, zou zeker blijken, dat de zelfmoordfreijuentie

niet dalen, doch juist relatief sterk stijgen zou. Een

vergelijking b.v. tusschen het lage zelfmoordcijfer van

een land als Ierland met zijn eenvoudige zeden, en

dat van Frankrijk, waar op geraffineerde wijze het

Neo-Malthusianisme in practijk wordt gebracht, geeft

tot deze onderstelling zeker recht.

Morselli's verkeerde therapie wortelt in zijn

onjuiste diagnose. Het kan niet waar zijn, dat «the

struggle for life» als zoodanig den zelfmoord als

resultaat zou geven. Het blijkt, dat juist de strijd de

levenskrachten staalt, terwijl daarentegen in de rust,

in de weelde en in de daarmede zoo vaak gepaard

gaande sexueele ongebondenheid de gevaren liggen

voor allerlei kwaad, niet het minst voor den zelfmoord.

üeconomisch is liet eveneens verkeerd gezien, dat

<le overbevolking de oorzaak van armoede en gebrek
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zou zijn en van al die ellende, die weer tot zelf-

moord zou leiden. Niet de overbevolking is de ooi-

zaak van armoede, doch, daargelaten een zekere

wisselwerking, die ook hier bestaat, is het veeleer

de armoede, die juist de overbevolking veroorzaakt. ')

Bij wanverhoudingen tusscnen bevolking en voedings-

middelen zou dan ook niet de vermindering, doch juist

de vermeerdering van de geboorten de gewenschte

oplossing kunnen brengen ; althans de ervaring leert,

dat de sterke toename der bevolking in Duitschland

gepaard gaat met een zeer sterke accres van den rijkdom.

Het aandeel, dat in de voedingsmiddelen per hoofd

beschikbaar is, blijkt, trots de vermeerdering der bevol-

king, steeds grooter te worden. Alle klachten over een

uitputting van de voortbrengende krachten van de natuur

blijken voorbarig, daar zij verre van karig te zijn, de

stoutste berekeningen nog altijd beschaamde. Het is

dan ook verkeerd gezien, dat de daling van het geboor-

tecijfer gevolgd zou worden door vermeerdering van

de welvaart en dat hierdoor de zelfmoordfrequentie

zou afnemen.

Ook de historie spreekt in geen onduidelijke taal

van de gevaren der door Morselli aangeprezen

inkrimping van 't getal der geboorten. In het Rome
van den keizertijd hadden vele middelen ter beperking

van de geboorten burgerrecht verkregen. De ge-

volgen hiervan bleven niet uit. «Rome, blinkende

geworden dooi' de schatten van het Oosten, heerschei ulc

over de wereld, werd innerlijk verzwakt door het

wassend gebrek aan burgers. Alle wetten, middelen tot

1) Will Reason, Poverty, London, 1909, p. 107—109.
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verbetering van dezen toestand, werkten weinig uit en

konden den toenemenden drang om zich van den

last der kinderen te ontdoen, niet keeren. l
) De bui-

tengewoon hooge zelfmoordfrequentie in dezen tijd doet

op ontroerende wijze zien, hoe ijdel de verwachting is

van hen, die in het N e o-M a 1 1 h u s i a n i s m e het

afdoende redmiddel tegen den zelfmoord zien. Vond

Morselli's therapie dan ook algemeen ingang, dan

zou liet met onze cultuur-volken weer gaan, gelijk het

ging met Rome. In nog breedere kringen zou de

zelfmoord neiging om zich heen gaan grijpen.

Het is zeker merkwaardig, dat Rehfisch, die het

' met Morselli's diagnose in hoofdzaak eens is, toch zijn

middel ter bestrijding afkeurt. Ook volgens hem is

het de strijd om het bestaan, die al de geestesinspan-

ning eischt en daardoor de geestes-degeneratie ten

gevolge heeft, die op haar beürt weer de oorzaak is

van de zeifmoordneiging. Toch verwerpt hij terecht

het *Neo-Multhusianisme. Hetgeen hij zelf evenwel als

middel noemt, kan evenmin baat geven. Afgezien van

eenige voortreffelijke raadgevingen met betrekking tot

het drankmisbruik en de wijze van opvoeding, komt

Rehfisch s beschouwing hoofdzakelijk hierop neer,

dat verbetering aangebracht zal kunnen worden door

ontwikkeling en kennis. «Demi von der Wissenschaft

allein, d h. dem Ergründen aller Wahrheit, ist

«las Heil zu erwarten» roept hij geestdriftig uit.

De religie heeft 't geluk, dat zij den mensch heeft

voorgespiegeld, niet gebracht. Millioenen zijn hiervan

1) Dr. J. Laiumerts van B neren, Het Nieuw- Malthusia-

nisme, in Christendom en Maatschappij, Serie I, no. 9, blz. 14.
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de dupe geworden. Het waarachtig geluk zal komen

door meer algemeene verbreiding van kennis. Wordt

deze een vriend der armen en verdrukten, dan alleen

zal de ziekte van 't menschelijk geslacht, die zelfmoord

heet, genezen zijn 1
). Daarom moet alles gedaan

worden om de ure voor te bereiden, waarin de weten-

schap haar volkomen triumf zal vieren. Op de

scholen moet de leer van een La ma rek en een

Dar w i n helder uiteengezet worden. De wetten van

stof- en krachtsbehoud moeten den leerlingen worden

duidelijk gemaakt. «Sie würden sich dann an der

'Unendlichkeit des All erheben.» De liefde voet-

planten en dieren moet levendiger worden. Een

«Gemüthsbildung» moet er komen, hooger er edeler

dan tot dusver het geval is geweest. Hierdoor zullen

de jongelieden, die 't leven intreden, «begeistert» door

classieke voorbeelden, begrijpen, dat plichtsvervulling

het hoogste goed is. Door werken van dichters en

door natuurwetenschappelijke studiën edeler gewor-

den, zullen zij meer dan thans, vreugde vinden in

edeler genietingen 2
).

Het is duidelijk, dat met 't uitspreken van dergelijke

idealistisch gekleurde verwachtingen al bitter weinig

gewonnen is. Het lichtvaardig ontwerpen van nevel-

achtige toekomstbeelden, waarin maar ai te weinig

rekening wordt gehouden met de werkelijkheid, heeft

niet 't minste nut. Met 't uitspreken van pia vota, bij

welke de subjectiviteit zich al te eenzijdig laat gelden, is

men in wetenschappelijke studiën wel allerminst geholpen.

1) Rehfisch, a. a. O. S. 164— Kif).

2) Rehfisch, a. a. O. S. 160.
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Het is dan ook geheel in strijd met de ervaring,

om aan de wetenschap de macht toe te dichten, der

menschheid zulk een geluk en zulk een vrede te

schenken, als waarvan Rehfisch droomt. Er bestaat

niet de minste grond voor de verwachting, dat de

wetenschap, in den zin, zooals deze medicus haai'

opvat, den weg zal kunnen banen voor «ein neuer

Genius, in dem sich alle jene sittlichen Anschauungen zu

einer einzigen grossen Idee der Liebe verdichten werden».

De exacte wetenschap, die zich volgens positivistische

opvatting enkel te bepalen heeft tot de zinnelijk

waarneembare dingen, is uit den aard der zaak wel aller-

minst geschikt, den geestelijken honger des menschen,

tot wiens natuur nu eenmaal onwedersprekelijk ook de

«metaphysische Bedürfnis» behoort, te stillen. Nimmer
zal dan ook de wetenschap, in den zin, zooals

Rehfisch haar opvat, in staat zijn, den godsdienst en

de zedelijkheid, die rechtens een zelfstandige plaats

eischen, te vervangen of te vergoeden. Reeds in de

kringen van de beoefenaars der positivistische weten-

schap zelve breekt zich de overtuiging baan, dat,

hoe hoog de wetenschap ook gesteld moet worden,

van haar nimmer mag noch kan worden geëischt,

dat zij de diepste behoeften des menschen naar

geluk zal kunnen bevredigen. Wat mannen als R e n an,

en ten onzent O p z o o m e r van haar in teugel-

loozen overmoed verwachtten, kan zij niet leveren. De

feiten hebben dit aangetoond. «Als het (onderwijs)

ingericht is, zooals het moet», aldus meende Opzoom er

nog in 1887, «dan is het geen bloote weldaad voor

hem, die het geniet, maar oen middel voor den Staat,

om zijn eigen rust en orde en veiligheid te verzekeren
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en om het getal zijner strafinrichtingen te verminderen» 1
).

Eveneens waagde deze wijsgeer der ervaring zich aan

zijn bekende stelling, die wel allerminst door de ervaring-

bevestigd is: «Wat wij aan het onderwijs uitgeven,

dat halen wij op de gevangenissen uit. Niets kost den

Staat zóóveel als de ondeugd, in welken vorm ze zich

ook moge vertoonen. Is kennis, volksbeschaving, liet

groote wapen tegen ondeugd, dan is geen geld zóó

goed uitgezet, als hetgeen voor het onderwijs wordt

besteed» 2
). De statistiek stelt ons voor 't onweder-

sprekelijk feit, dat, de criminaliteit der jeugd 3
) èn de

neiging tot zelfmoord, sinds aan liet onderwijs geen geld

gespaard is en zooveel verbeterd werd, niet afneemt, doch

juist toeneemt. Zelf heeft Op zo om er dan ook later

de onhoudbaarheid van zijn stelling ingezien. 4
) Het is

dan ook op zijn zachtst uitgesproken bewijs van achter-

lijkheid, als Rehfisch meent, dat er ter bestrijding van

den zelfmoord veel gewonnen zou zijn, indien op de

scholen de theoriën van een Lamarck en Dar win
in beginsel onderwezen werden. Hoeveel moeite heeft

men zich, inzonderheid op de Fransche Staatsscholen

niet gegeven, om de kinderen het onderwijs te geven,

dat doortrokken is van de nieuwe ideeën, die Rehfisch
zoo onmisbaar acht voor 't geluk der volken. De statistiek

1) Mr. C. W. Op zo 0111 er, Losse Bladen, 's Grravenhage, 1887,

Volksonderwijs, Deel II, blz. 429.

2) a. W. blz. 422.

3) Zie boven blz. 217.

4) In den volksalmanak van het Nut van 't Algemeen, 1867,

blz. 112, 113, schrijft Opzopmer: „De algemeen verbreide meening,

dat de misdaden des te minder zullen worden, hoe meer er algemeen

deelgenomen wordt aan het volksonderwijs, wordt terstond als

volkomen onwaar weerlegd".
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wijst uit, dat sinds deze ideeën zijn gepropageerd het

kindergeluk, en ook dat der volwassenen, niet ver-

meerderd is. Alsof de feiten langs hem zijn heengegaan,

spreekt Rehfisch dan ook op al te naïve wijze zijn

geloof uit in de eenmaal met zulk een hoog zelfbewustzijn

optredende moderne wetenschap, als zou deze het

waarachtig menschheidsgeluk kunnen brengen. Het is

er echter verre vandaan, zooals gebleken is, dat de

positivistische wetenschap 't eenig medicijn zou kunnen

zijn tegen de ziekteprocessen van ons moderne cultuur-

leven.

Bij ons onderzoek bleek ons, dat de zelfmoord als

sociaal feit niet te verklaren is zonder te letten op onze

cultuur, waarvan hij een begeleidend verschijnsel is.

In den gang van het cultuurleven is veel, dat kwade

uitwassen voortbrengt, waardoor in de ontwikkeling

van het sociale leven een onrust en een gevoel van

vereenzaming, een weeldezucht en zedelijke zwakheid

wordt opgeroepen, die de frequentie van den zelfmoord

noodzakelijk verhoogen.

Wij leggen er echter den nadruk op, dat, hoe waar

dit alles zijn moge, het daarom nog niet aangaat, de

cultuur op zich zelve als de directe oorzaak van dit

verschijnsel aan te wijzen. Veeleer moet zij als een

gave Gods dankbaar worden geroemd. Nooit mag echter

vergeten, dat ook in de cultuur de giftige uitwerking-

der zonde zich doet gelden, waardoor liet moderne

leven met ernstige ziekteverschijnselen gepaard gaat.

Als wij dus de vraag onder de oogen zien, welke

middelen tot bestrijding van den zelfmoord kunnen

worden aangewend, dan ligt het voor de hand allereerst

de aandacht te vestigen op die factoren, die krachtens
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hun aard óp de gezondheid van het sociale leven een

grooten invloed kunnen oefenen.

Dan denken wij allereerst aan den Staat en stellen

wij de vraag: Wat kan hij doen ter bestrijding "van

den zelfmoord?

Allereerst kan de Overheid hiertoe medewerken, door

hare krachten te wijden aan het probleem van den

arbeid, dat in onze cultuur, die door de voort-

schrijdende natuurwetenschap bij uitstek productie-

cultuur is geworden, zoo dringend om een gezonde

oplossing roept. Wij zagen, dat een der diepste oorzaken

van de sociale krankheden onzes tijcis hierin is gelegen,

dat de arbeid, die op zichzelve een zedelijk karakter

draagt en dus bij uitstek geschikt is op den mensch

een verh effenden invloed uit te oefenen, op droeve wijze

ontadeld en ontzield is 1
). Het is een allerbedenkelijkst

verschijnsel, dat in onze eeuw, waarin de groot-

industrie door de uitvinding der machine zulk een

reusachtig hooge vlucht nam, de gezonde arbeidslust

en de zuivere arbeidswaardeering verdwijnen om
plaats te maken voor een meer of minder bewuste

verachting van den arbeid, die voor een volk niet

anders dan noodlottige gevolgen met zich kan sleepen.

De Staat heeft zich dan ook steeds meer bewust te

worden van zijn roeping tegenover de arbeidstoestanden,

zooals zij helaas in onze cultuur zijn ontstaan, en door

zijn arbeidswetgeving heeft hij op te komen voor

de rechten, die van Gods wege den arbeider toekomen.

De tot in het eindelooze voortgezette specialisatie

1) Vgl. Dr. H. Visscher, Religie en arbeid, Utrecht, 1908,

iü Christendom en Maatschappij, Serie I, no. 3.
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van den arbeid, de overmatige arbeidsduur, de doodende

en vaak menschvernederendearbeidseischen, nachtarbeid,

vrouwenarbeid, kinderarbeid, al deze factoren werken

samen om de gezondheid van het lichaam, bovenal

echter die van het geestesleven der arbeiders te onder-

mijnen. Onberekenbaar groot is de zedelijke en geestelijke

schade, die deze toestanden in onzen modernen tijd

berokkenen. Verbroken gezinsleven, ontredderde kinder-

opvoeding, verschrompeling der zielsverzorging, ver-

stoffelijking van het gansche bestaan — al deze droeve

gevolgen roepen luide om sociale reformatie, waardoor

in onzen tijd aan den Staat een onafwijsbare taak wordt

opgelegd. Door hare wetgeving heeft de Overheid den

arbeid op te heffen uit de" smadelijke vernedering,

waarin hij als met ijzeren noodzakelijkheid werd ge-

dreven. Zij heeft paal en perk te stellen aan de

schromelijke zelfzucht van vele werkgevers, die van de

beste jaren des werkmans prohteeren en hem later,

oud en afgewerkt, zich van den hals schuiven x
). Zij heeft

er boven alles rekening mede te houden, dat de inrichting-

van den arbeid den ((mensen» in den arbeider, die

beelddrager Gods is, niet te gronde mag richten. Ge-

roepen te zorgen voor het welzijn der burgers, mag

de Overheid niet dulden, dat iemand gedwongen wordt

tot een soort van arbeid, waarbij hij als mensch en

als Christen zijn roeping niet kan vervullen en waarbij

hij dus noodzakelijkerwijs als persoonlijkheid moet

omkomen 2
).

1) Lemme, Chr. Ethiek, Utrecht, 1910, blz. 820.

2) M. von Nathusius, Christendom en Maatschappij -leei
,

vertaald door H. C. Ru ijs, Utrecht, blz. 85—88.
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Bij ons onderzoek naar de oorzaken der zelfmoord-

neiging in onzen tijd bleek, welk een verderfelijker!

invloed de, met de moderne productie-cultuur nauw

samenhangende concurrentiezucht, uitoefent. Zij

is, dank zij de desorganisatie van den arbeid, 't twijfel-

achtig voorrecht van de maatschappij, die door de

revolutie werd vrij gemaakt 1
). De Staat is geroepen

door zijn wetgeving de onbeteugelde en vaak zoo bange

concurrentie, waardoor heel het sociale leven in zulk

een overspannen beweging wordt gehouden, te temperen.

Een gezonde bedrijfsorganisatie, waardoor aan het

grofste egoïsme, dat allerwege triumfeert, perk wordt

gesteld, zou zeker een der levenszenuwen van het zelf-

moordkwaad afsnij den.

Arbeid veronderstelt rust. Zij moeten elkander

geregeld en doelmatig afwisselen. Alle overspanning

maakt rusteloos, ondermijnt de kracht en neemt de

opgewektheid weg De mensch mag geen slaaf van zijn

werk worden. Daarom heeft de staat een taak inzake

kinderarbeid, die niet te ver mag gaan; ook met be-

trekking tot den arbeid der vrouwen, welke het familie-

leven niet mag aantasten. Bovenal moet hij er voor

waken, dat het aantal werkuren niet zóó groot wordt,

dat lichamelijke èn geestelijke gezondheid er onder

lijden 2
).

Ongetwijfeld is de Overheid geroepen er voor te

zorgen, dat het recht van den arbeidenden mensch

op zijn wekelijkse!) en rustdag niet worde verkracht.

1) Dr. H. Visscher, Religie en Arbeid, Utrecht, 1908, blz. 2fr,

in Christendom en Maatschappij, Serie 1, No. 3.

2
)

Lemnie, a. w. blz. 420.

18
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De Zond agsrust is onwedersprekelijk een der voor-

naamste voorwaarden voor de gezondheid van het

maatschappelijk leven. Zij vermag op gezegende wijze

den arbeider er voor te bewaren, dat zijn geest door

den druk van het materieele verdoofd wordt. Zoowel

uit sanitair als uit sociaal oogpunt, niet alleen met.

betrekking tot 't gezinsleven, maar ook voor de zedelijke

vorming van den individu, is zij noodzakelijk. Door

geen instelling, hoe schoon ook, kan het gemis van

den vrijen Zondag worden vergoed, terwijl het bezit

er van voor vele andere maatschappelijke gebreken

een heilzaam tegenwicht geeft 1
).

De reusachtige productie, die door den gemeenschap-

pelijken arbeid van de massa geboren is geworden,

heeft een drang naar stoffelijke verrijking, een onge-

kende weeldezucht opgeroepen, die mede een op den

voorgrond tredende karaktertrek van ons moderne

leven moet worden geheeten, gelijk ons bleek. Ver-

giftigd door een materialistischen geest, jaagt de

massa, wier begeerlijkheid in niet geringe mate geprik-

keld wordt door de schatten, die de cultuur uitstalt,

naar de genietingen der zinnen. Hierdoor komt het.

dat de individuen in zoo menig opzicht zedelijk zwak

staan in onzen tijd.

Niet 't minst kan de Staat het zijne doen tot bestrijding

van den zelfmoord door strafbaarstelling van alles,

wat de lichamelijke en geestelijke gezondheid der

individuen bedreigt. Van alle zijden dreigen de gevaren

van uitspattingen en ongebondenheid op sexueel gebied.

Het werd ons duidelijk, hoe hierdoor de frissche
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levenslust gaat kwijnen en de gedachte aan zelfmoord

opkomt. In zijn wetgeving heeft de Staat er dan ook

ernstig mee te rekenen, dat liet huwelijk de grondvorm

is en blijven moet van het maatschappelijk samen-

1 even . Hij is geroepen de publieke ze d e 1 ij k h e i

d

te bevorderen, daar door niets de kracht der natie

zóó wordt gesloopt als door sexueele bandeloosheid.

Onze cultuur wordt ernstig bedreigd door de gevaren

der prostitutie, die haar vernietigenden invloed

zelden mist, en door de syphilis, de schandvlek op

liet volksleven, boven alles door allerlei onnatuurlijk-

heid, als de paederastie en de Sodomszonde, die in

beschaafd Europa hand over * hand toenemen. Tegen

allerlei vormen van ontucht moet dan ook rusteloos

de strijd worden aangebonden. Dankbaar moet worden

erkend, dat in ons land de Overheid door haar z e d e l ij k s-

h ei ds wetten getoond heeft, zich harer roeping in dit

opzicht bewust te zijn. Ook met 't oog op de zelfmoord-

neiging zal dit optreden blijken niet zonder vrucht

te zijn.

Wij zagen, dat een betrekkelijk vrij hoog percentage

zelfmoorden toe te schrijven is aan drankzucht. De

Overheid is dan ook geroepen, ernstige pogingen te

1 1 oen , om on ze maatschappij vai i het alcoholisme
en zijn verwoestenden invloed te verlossen, liet op-

merkelijk feit, dat de aanhoudende daling van liet

aantal zelfmoorden in Noorwegen sinds 1860 samenvalt

met de strenge wetgeving tegen het alcohol-misbruik,

welke eveneens van dien tijd dagteekent, mag zeker

niet doen besluiten, dat de drankzucht de eenige

oorzaak der intense zelfmoordneiging van onzen tijd

zijn zou. Toch blijkt er uit, dat bij overwinning der
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sociale drinkgewoonte één der vruchtbaarste bronnen

van menigerlei misdaad, ook van den zelfmoord, zou

afgesloten zijn. De Overheid heeft dus te zoeken naai'

een oplossing van het alcoholvraagstuk, waardoor de

drankzucht in haar schadelijke en vaak noodlottige

sociale gevolgen gebreideld wordt. Het verbod van

alcoholverkoop zou zeker de meeste aanbeveling ver-

dienen. Tegenover het bezwaar, dat de Staat hierdoor

geldelijk nadeel zou ondervinden, moet worden gesteld,

dat ook een groot bedrag op de kosten van arm-

verzorging zou worden bespaard, terwijl bij sluiting

van Schiedam evenzeer tal van uitgaven zouden ver-

vallen, die nu gedaan worden voor de volksgezond-

heid of veroorzaakt worden door de criminaliteit.

Waarin Opzoomer ook gedwaald moge hebben, hierin

zag hij zeker juist, dat niets den Staat zooveel kost

als de ondeugd, in welken vorm zij zich ook moge

voordoen.

Ook de speelzucht, die zoo licht overslaat in

speelwoede, waardoor het geluk niet alleen van den

persoon zelf, doch steeds ook van anderen wordt

geruïneerd, behoort te worden bestreden. Niet liet minst

is het met betrekking tot het zelfmoordverschijnsel

eisch, dat de Staatsloterij wordt afgeschaft. Met .

kracht moet worden opgetreden tegen alle hartstocht-

spelen, zooals het wedden, het dobbelen, het

hazardspel; ook tegen het beursspel.

De Overheid moet strenge politieverordeningen uit-

vaardigen O]) bioscoop- en tooneelvoorstellingen,

waarbij maar al te vaak de lugubere daad van den

zelfmoord vergoelijkt, zoo al niet verheerlijkt wordt.

Vooral de gevaren van den bioscoop voor ons volks-
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leven zijn niet te onderschatten. Door alle gebrek aan

censuur worden de films maar al te vaak verlaagd tot

«illustrators van vunzige oneerbaarheid en bedekte

sociaal-democratie.» De overheid is dan ook geroepen

met ernst er voor te waken, dat niet langer de moreele

ellende dagelijks ongetemperd over duizenden wordt uit-

gestort') Nu meer dan ooit dooi* diepere psychologische

studie gebleken is, wrelk een groote rol de macht der

suggestie in 't sociale leven speelt, is het in 't belang

van liet waarachtig volksgeluk, streng toezicht te houden

op deze vertooningen, die niet zonder invloed blijven

op de massa.

Is de verkoop van vergif terecht aan bepaalde regels

gebonden, even noodzakelijk moet het geacht worden,

d e onzedelijke 1 e c t u u r, waardoor vele individuen

ten ondergang worden gevoerd, te verbieden.

Voorts rust op de Overheid de taak, hare recht-

matige eischen te doen gelden tegenover de pers. Het

publiek belang behoort de maatstaf te zijn voor 't geen

al dan niet gepubliceerd zal worden. Zooals ons bleek,

heeft het op prikkelende wijze ruchtbaarheid geven aan

de gevallen van den zelfmoord, gelijk in de dagbladen

telkens geschiedt, voor het algemeen welzijn de

bedenkelijkste gevolgen. De Staat moet dan ook de pers

aan. banden leggen door ten eenenmale de publicatie

van zelfmoord te verbieden. Deze is tot niets nut, doch

levert wel groot gevaar op, gegeven de zucht tot na-

bootsing, die in onzen gejaagden tijd, waarin aan de

i) M. C. Nieuw bar n, Het dreigend gevaar. Over bioscopen en

controle, Amsterdam, 1911, blz. 9.
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psyche des menschen maar al te vaak overdreven hooge

eischen worden gesteld, /eer abnormaal werkt.

Het gevaarlijkste krankheidsproces, dat de gezondheid

van het sociale leven wegsleept in onzen tijd, is zeker

de terugdringing der religie. Materialistisch in haar

streven, wil onze cultuur den menscli onttrekken aan

den gezegenden invloed der eeuwige dingen. De droeve

gevolgen van dezen psychisch-onnatuurlijken toestand

worden alom gezien. Het streven moet er dan ook

op gericht zijn, ons maatschappelijk leven, dat geboren

is onder den lichtglans van het kruis, ook naar de

ethische grondslagen dei' Christelijke religie

te vormen, opdat aan ieder mensch, als beelddrager

Gods, toekome alles, wat hem instaat stelt zijn roeping

als Christen te realiseeren 1

).

Wij wijzen er ten slotte op, dat de Staat in zijn

wetgevende macht een middel heelt om den voort-

woekerenden zelfmoord ook rechtstreeks te bestrijden.

De overheid is Cods dienares. Als zoodanig is zij ge-

roepen een wreekster te zijn tot straf dergenen, die

kwaad doen. Met betrekking tot den zelfmoord, een

daad, waarbij op zoo schrikkelijke wijze de door God

gestelde orde gekrenkt wordt, behoort zij het recht

te handhaven. De strafbaai-stelling van den gelukten

zelfmoord is natuurlijk onmogelijk. Voor den aardschen

rechter geldt het: «La mort éteint le crime.» In alle

hedendaagsche wetgevingen zijn dan ook de straf-

bepalingen tegen den zelfmoord afgeschaft 2
). Men

heeft terecht begrepen, dal de onteerende straffen,

!) Dr. H. Vi ss c her, Probleem der armoede, hlz. 31.

2) Baas, a. w. blz'. 102.
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die vroeger werden voltrokken, (door b.v. het lijk van

den zelfmoordenaar te sleepen dooi' de straten, het

te verbranden of te verminken), niet den dader, doch

slechts zijn ontzield lichaam troffen, en daarom geen

reden van bestaan hadden, en verband hielden met

voorstellingen aangaande de verhouding van lichaam

en 'ziel, die in vroegere animistische opvattingen wor-

telden 1

). Op dezelfde gronden moet de eisch afge-

keurd worden, dat de lijken der zelfmoordenaars ter

beschikking van de medische faculteit gesteld zullen

worden 2
). Het is ook niet billijk, de goederen van den

zelfmoordenaar geheel of gedeeltelijk verbeurd te ver-

klaren, omdat men hierdoor ook niet den dader doch

veeleer zijn verwanten trelt. Rusland, dat nog tot 19U3

het testament van den zelfmoordenaar nietig verklaarde,

heeft sinds dien in zijn nieuw strafwetboek ook deze

bepaling laten varen 3
).

Zou het dus niet gewenscht zijn, terug te keeren tot

de oude, veelszins wreede strafbepalingen, toch zou de

Overheid tot verscherping der publieke consciëntie

hare veroordeeling van den zelfmoord kunnen uitspreken.

Hierdoor zouden anderen van deze daad worden afge-

schrikt. Dit zou kunnen geschieden door het verbod

om den zelfmoord, op welke wijze ook, aan te bevelen

1) Dr. H. Vis sc her, lieligiun und Sodales Leben, Bonn, 1911.

Bnd. I, S. 148 v. v.

2) Stübel pleitte voor „Abliel'erung auf die Anatomie". Ueber

Einioiüigimg zur Beschadigung oder Entziehuug eines unverdusserlichen

Gutes
)

in Neues Arehiv des KriminalrecMs, 1.827, Bd. IX,

S. 551—599.

3
)

Baas, a. w. blz. 102.



284 f

en publiek goed te keuren, of op eenigerlei wijze aan-

trekkelijk te maken en daardoor te suggereeren. Van

het wapen dei' openlijke afkeuring wordt tot verbe-

tering van maatschappelijke toestanden te weinig gebruik

gemaakt. Men bedenke echter, dat het hechten van

infam.ie aan een daad een der krachtigste middelen ter

bestrijding is1).

Is de zelfmoord mislukt, dan is er niets, dat de

strafbaarstelling belet. Als bezwaar kan nimmer gelden,

dat door deze bestraffing de familie smartelijk wordt

getroffen ; daar dan feitelijk alle straffen wel afgeschaft

zouden kunnen worden. Evenmin kan de tegenwerping

gelden, dat de zelfmoordpoger, juist door het vooruit-

zicht van zijn straf, geprikkeld zal worden zijn daad te

herhalen. Gold dit als argument, dan kon men ook wel tot

opheffing van andere strafbepalingen besluiten, daar het

meer voorkomt, dat veroordeelden, juist ter oorzake

van de hun opgelegde straf, zelfmoord [degen. Het is

dan ook zeer te betreuren, dat in ons Wetboek van

Strafrecht poging tot zelfmoord niet is strafbaar

gesteld. Wel wordtin ons tegenwoordig Wetboek
van Strafrecht (Art. 203) hij, «die een ander op zijn

uitdrukkelijk en ernstig verlangen van het leven

berooft», gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste

drie jaren. Eveneens wordt (Art. 294) hij, die ((opzette-

lijk een ander tot zelfmoord aanzet, hem daarbij

l) Wachter, lievidon der Lekre ton dem iSelöstmorde, in

Neiws Arc/dv dan Criminalrechts, X, 1829, 8. 653—676 : „Miss-

billigen soll der Staat allerdings den Selbstmord und deshal!)

alle besondere Ehrenbezeugung in Beziehung auf den Selbstinör-

der untersagen. Der Selbstmord er soll nicht feierlich, sondern

in aller Stille, begrabeu werd en."
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behulpzaam is of hem daartoe de middelen verschaft,

indien de zelfmoord volgt», gestraft met gevangenisstraf

van ten hoogste drie jaren. Met is echter zéér inconse-

quent om de hulp, die verleend wordt bij ecu daad, straf-

baar te stellen, als die daad zelf niet als schuldig wordt

gebrandmerkt. Deze inconsequentie moet niet worden

opgeheven, zooals de la Parra wilde 1

), door ook «den

helper met den liefderijken mantel der vergetelheid te

bedekken», doch door ook de poging tot zelfmoord

strafbaar te stellen2 ).

In Engeland wordt de poging als «misdemeanor

»

gestraft. De publieke consciëntie is hierdoor op dit

punt gescherpt. Mede hierin ligt zeker de verklaring

van het feit, dat de relatieve zèlfmoordfrequentie,

zooals uit ons statistisch onderzoek bleek, in dit land

zoo aanmerkelijk veel lager is dan in Frankrijk en

Duitschland, landen, die toch zeker op denzelfden

beschavingstrap staan.

Behalve de overheid heeft ook de Kerk hier een

roeping.

Op gezegende wijze kan zij medewerken om den zelf-

moord te bestrijden door de prediking van de woorden

Gods, die haar zijn toebetrouwd. Vooral door deze op

zulk een wijze te brengen, die in aansluiting is bij de

behoeften van onzen modernen tijd, zoodat zij bevruch-

tend inwerken op het cultuurleven. Onderscheiden van

1) C. A. de la Parra, Benige opmerkingen over den zelfmoord,

1895, blz. M.

2) . Ten onzent achtte Mr. van 8 wind eren 't noodig, dat

poging tot zelfmoord gestraft wordt. Vgl. Benige opmerkingen

over den zelfmoorden de medeplichtigheid daaraan, The mis, IS<> (
.>.
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de wereld, mag de kerk nimmer gescheiden van haar

staan. Het evangelie, dat zij brengt, is bestemd, om de

wereld als een kracht Gods te doordeesemen. Het

geestelijk leven mag niet in doopersche mijding naast

ol' in Roomsche ascese tegenover het natuurlijk leven

blijven staan, doch het is geroepen om het gansche wereld-

leven weer aan de wet Guds te doen beantwoorden.

Door de Christelijke liefde en de Christelijke waarheid

in de verscheidene kringen van het gemeenschapsleven

in te dragen 1

) vermag de Kerk een vernieuwenden en

heiligenden invloed uit te oefenen op geheel de maat-

schappij, in wier midden zij optreedt. Zij kan dit doen

door bewondering te wekken voor den moed, waarmede

lijden en verdrukking wordt gedragen, dooi' eerbied in

te boezemen voor den ernst en de reinheid des levens; zij

moet voorts sympathie wekken door den gloed der liefde

en der barmhartigheid, en als gevolg hiervan de alge-

meene begrippen zuiveren en opheffen, de publieke

opinie verhoogen. Zoo is zij in staat degelijker

beginselen ingang te doen vinden en alzoo de gangbare

beschouwing van het leven in staat en maatschappij en

huisgezin tot hooger peil op te voeren 2
).

Eene grootsche sociale taak is der kerk hierin aan-

gewezen. Te midden van ons felbewogen maatschappelijk

leven, dat onder zijn glans en schittering zoo nameloos

veel lijden en onrecht bedekt, heeft zij te staan ais een

pi laai' en vastigheid dei' waarheid. Zij heeft over

1) Vgl. Dr. H. .Bavinck, Geref. üogm., Kampen, 1911, VI, blz.

476, v. v.

2) Dr. A. Kuyper, Üfi gedeene gratie, Amsterdam, 1903,

II, blz. 271, 272.
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ons moderne leven, met al zijn worstelingen en pro-

blemen, het licht te doen opgaan van de Zon der

Gerechtigheid, onder Wiens vleugelen genezing is

ook voor de sociale nooden en ellenden onzes tijds.

Nimmer mag vergeten, dat het in de religie wel

allereerst, doch nimmer alleen en uitsluitend op per-

soonlijke zaligheid aankomt 1

). De Christelijke levens-

beschouwing heeft een niet te onderschatten beteek enis

voor het gansche maatschappelijk leven met al zijn

wederzijdsche verhoudingen tussenen rijken en armen,

werkgevers en arbeiders 2
).

Het is dan ook te betreuren, dat de kerk in onzen

gewichtigen, veelszins moeilijken tijd, hare sociale functie

bij lange na niet genoeg verstaat. Zelve loopt zij op deze

wijze gevaar, buiten den stroom van het volksleven te

worden gedreven, terwijl de sociale beweging hierdoor

de krachten moet derven, die boven alles noodig zijn,

om de gezonde ontwikkeling van het maatschappelijk

leven te bevorderen8
). Wordt de kerk zich van hare

sociale roeping meer bewust, dan zal blijken, dat

zij bij uitstek over de middelen beschikt om de om
zich heen grijpende zelfmoordneiging te bestrijden.

De beginselen, zooals die in het woord Gods zijn

aangegeven, heeft zij als het richtsnoer ook voor het

!) Vgl. Gereformeerd Protestantisme, lezing uit de schriftelijke

nalatenschap van Dr. A. 8. E. Tal ma, opgenomen in „Trofet
en Zwaard" 16 e jaargang, l e AA. blz. 16— 23.

2
)

Vgl. P. J. Kromsigt, Be Kerk én de sociale kwestie, in

„Troffel en Zwaard" 12e jaargang, 6 Ö Arl. blz. 328—358.

:!
) Ylg. Dr. J. R. S lo tem a k er de Br u i n e, Welke positie moet

de Kerk innemen te midden van de -sociale beweging van onzen tijd
}

Utrecht, 1910.
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sociale leven breeder te ontvouwen. Van de kerk wordt

niet geeischt, dat zij wetten make, waardoor aan tal

van wanverhoudingen een einde komt, doch wel behoort

zij het licht van Gods Woord te doen uitstralen ovrr

de klemmende sociale vr aagstukken 1
). Hierdoor kan zij

een meer gezonde beschouwing en waardeering van den

arbeid kweeken en het besef verlevendigen, dat wie

getrouw zijn dagelijkschen arbeid volbrengt, oen

goddelijke roeping vervult. Zij kan. dooi" de

geestelijke gelijkheid dei- menschen voor God uit te

spreken, er voor waken, dat de tegenstelling van

rijk en arm, aanzienlijk en gering niet nog meer ver-

scherpt wordt. Het is hare roeping, alle standen en

allerlei kringen de rechten Gods te leeren verstaan.

Zij kome vooral op voor het recht van die verdrukt

worden of sociaal onrecht lijden en toone een hart te

hebben voor de nooden der massa. Het evangelie, dat

men gebannen heeft uit de arbeiderskringen, heeft de

kerk als het eenig medicijn ook daar weer te brengen,

met hoe vele moeielijkheden dit ook gepaard ga.

Behalve de factoren, die rechtstreeks wortelen in

onze cultuur, oefenen, zooals ons bleek, ook tal van

oorzaken, die specifiek ethisch zijn van aard, een be-

teekenisvollen invloed op de zelfmoordneiging van onzen

tijd. Op welk eene uitnemende wijze kan de Kerk den

Staat helpen om het zelfmoordkwaad tegen te gaan,

door ernst te maken met het bestrijden van allerlei

volkszonden, die zulke noodlottige gevolgen met zich

sleepen. liet streven dei' Krik moet ei- dan in de

ij Dr. EL ^isscher, Het probleem rati den arbeid, Utrecht,

1908. blz. 37—39.
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bediening des Woord s mede op gericht zijn, om de

zondige natuur des menschen in baar ontaarding te

stuiten. Zij kan dit doen door de wet Gods te prediken

in baar normatieve beteekenis voor beel bet zedelijk

leven en door aan deze wet, als uitdrukking van Gods

wil, den prikkel te ontleenen, om tot 't doen van bet

goede aan te sporen. Van de religie moet de stuw-

kracht uitgaan tot gezond zedelijk leven. Israël's profeten

waarschuwden dreigend voor alles, wat de reinheid des

zedelijken levens in gevaar bracht. De Christus zelf

spaarde zijn volk niet, waar liet ging om het te be-

straffen over allerlei zonde, die openlijk of bedekt

werd gekoesterd. Zoo is 't de taak der Kerk 't licht te

laten vallen op allerlei onzedelijkheid, die, in welken

vorm ook, triumpheert. Zij heeft te prediken, dat wie

den naam van Christus aanroept, zal afstaan van alle

ongerechtigheid.

Aan de leer dei' ((agenda)) en der «vitanda» moet dan

ook naast de «norma credendorum» in de bediening

des Woords de haar toe komende plaats worden ge-

geven. Hierdoor kan de schadelijke eenzijdigheid, die

zoo menige prediking kenmerkt, worden vermeden.

Maai' al te vaak draait zij in een engen cirkel rond.

Natuurlijk zal de vraag, hoe de zondaar rechtvaardig

voor God wordt, opdat de prediking niet alle religieuse

diepte misse, steeds de hoofdplaats moeten innemen.

Dit neemt echter niet weg, dat er op gewezen moet

worden, boe 't geloof bij de vergeving der zonde niet

kan en mag blijven staan, zonder zich uit te strekken

naar de volmaaktheid, die in Christus is. Over allerlei

vertakkingen van het zedelijk leven en over allerlei

verhoudingen, waarin de zedelijke persoonlijkheid in
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onzen tijd zich geplaatst ziet, heeft de Kerk 't licht

Gods te doen uitstralen. Het kan dan ook niet anders

dan tot schade van 't zedelijk leven zijn, als onder

invloed van ziekelijke stroomingen in de gemeente ook

de prediking aangetast wordt door een overgeestel ijk-

en daardoor ongeestelijk mysticisme, waardoor de levens-

energie wordt verdoofd en de kracht, om de zonde

te haten en te vlieden, wordt verlamd.

liet evangelie, dat wekelijks aan duizenden wordt

verkondigd, is zoo hij uitnemendheid geschikt zwakken

te sterken en neergehogenen op te richten. Het wekt

waarachtige levensvreugde door te wijzen op de deur

der hope, die in Christus ontsloten is in het donkere

dal des levens, waarin zonde-bewustzijn en schuld-

gevoel zulke zwarte schaduwen werpen. Daar is niets,

dat den verkwijnen den levensmoed weer zoo kan aan-

wakkeren, en de levenskracht weer zoo kan sterken,

als de verkondiging van den vollen raad Gods tot

zaligheid. De beginselen der Christelijke religie zijn in

staat gebleken, de levensmoeheid en onverschilligheid

omtrent het aardsche bestaan, welke in de antieke

wereld zoovele slachtoffers maakte, te doen wijken. Nog

nimmer zijn deze beginselen vervangen of overtroffen.

Op de kerk rust dan ook de taak er voor te zorgen,

dat deze niet worden tegengestaan, maai' hoe langer

hoe meer doorwerken. Bij de behandeling van Zondag 40

uit den lleidelbergschen Catechismus moet, omdat hel

gevaar voor suggestie overal dreigt, in alle soberheid,

doch met diepen ernst gewezen worden op het schrik-

kelijke van den zelfmoord. De prediker late het vol I *

-

licht vallen op het recht, dat God heeft op het menschelijk

leven, en wijze er op, hoe onverantwoordelijk het is,

ê



291

om uit liet strijdperk weg te vlieden; doch bovenal

moet hij getuigen van de reddende, vergevende liefde

Gods in Christus, waaraan niemand wanhopen mag.

Het terrein, waarop de bedienaar van Gods Woord als

van aangezicht tot aangezicht den strijd tegen het zelf-

moordkwaad kan aanbinden, is dat der speciale ziels-

zorg. Ligt dé noodzakelijkheid van dezen pastoralen arbeid

in de individueele nooden, waarin ieder lid der gemeente

verkeert, en is zijn doel ieder lid persoonlijk in het ver-

krijgen en bewaren der verlossing behulpzaam te zijn 1

),

dan heeft de pastor bij zijn bezoeken en op zijn spreek-

uur de duurste roeping, om den geestelijken welstand

van den levensmoede op teedere wijze te bevorderen.

Daar zijn zeker gevallen, zooals ons bleek, waarbij het

besluit tot zelfmoord plotseling opkomt en volvoerd

wordt. De weg tot vermaning en waarschuwing is dan

meestal afgesneden. Hiertegenover staat echter, zooals

wij zagen, dat in andere gevallen de ongelukkigen

langen tijd met het plan rondloopen. Meer dan vaak

wordt vermoed, begeeren levensmoeden, die in aardschen

strijd of in bange geestelijke aanvechtingen verkeeren,

niet hunne nooden te komen tot hunnen zielzorger.

Dit wordt wel bewezen door het feit, dat in Londen

velen, die gekweld worden met zelfmoord-gedachten,

zich aanmelden bij liet door liet Leger des I leils op-

gerichte «Anti-Suïcide Bureau»-). Het is dan ook al weer

T
) E. Ch. Ac heli s, Practische TJ/eologie, bewerkt door L. W.

Bakhuizen van den B r i n k
,

Utrecht, 1 906 , blz. H27

.

2) The Sahation Army Year /look, London 1913, p. 49, 50.

Sinds de oprichting meldden zich bij het „Anti-Suicide bureau"

4754 personen aan. Hoewel geen finantieele hulp werd beloofd,

werden velen teruggebracht van hun voornemen.



te betreuren, dat vooral in onze groote steden, waai

de zelfmoordneiging, naar ons bleek, verreweg de meeste

slachtoffers maakt, het minst aan den pastoralen arbeid

in den engeren zin van het woord kan worden gedaan.

Ook het lot van hen, wier poging tot zelfmoord
mislukte, behoort de kerk zich aan te trekken. In

Berlijn geelt de politie de adressen en eenige bijzon-

derheden aangaande zulke personen, opdat zij dooi' de

inwendige zending worden bearbeid. Naar Scher mers1
)

mededeelt kwamen niet minder dan 132 van die gevallen

voor en werd deze arbeid niet zonder zegen verricht.

Het zou aanbeveling verdienen, dat- de predikanten en

geestelijken in onze groote steden opgave kregen

van de in hun wijk wonende personen, die een zelf-

moordpoging deden. Hierdoor zou een moeielijk, doch

niet minder heerlijk arbeidsveld, dat nu braak ligt,

geopend zijn.

Rij haar woord heeft de Kerk haar daad te voegen.

Het is ons gebleken, dat door tal van factoren, die

wortelen in de moderne cultuur, voor velen het leven

in onzen tijd een bange worsteling is. Groot is de

onvrede, die schrijnt door de diepste lagen van ons

sociale leven. Op allerlei wijze komt liet aan het licht,

dat een breede schare de kunst om waarlijk te leven

hoe langer hoe meer verleert. Het ontbreekt velen

aan fVisschen levensmoed en energie. 13e verachting des

levens, die in allerlei toon tot uiting komt, vertolkt,

hoe moei lijk de strijd om het bestaan voor menigeen

geworden is. Dit lijden heeft de kerk zich aan te

trekken. Do Kaïnsleuze: «Ben ik mijns broeders

*) a. w. blz. 45.
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hoeder?» mug allerminst door haar worden aangeheven.

Zij heeft integendeel balsem te gieten in de wonden, die

het cultuurleven slaat. Zij kan dit doen door zich te

openbaren als het waarachtig lichaam van Christus in de

beoefening van de gemeenschap der heiligen. De

leer, dat ieder zich moet schuldig weten, zijn gaven

ten nutte en tot zaligheid van anderen gewillig aan

te leggen 1
), moet in de practijk des levens in daden

van toewijding en liefde worden omgezet. Het is ook

uit dit gezichtspunt te betreuren, dat van den band,

die de leden der Kerk moet samensnoeren, juist in de

groote steden zoo weinig wordt gemerkt. Vooral daar

ons gebleken is, hoe hoogst gevaarlijk het gevoel is

van alleen te staan en verlaten te zijn te midden van

het drukke en gejaagde leven, is het te betreuren, dat

er zoo wreinig medeleven met elkanders nood en wordt

gevonden. De vereenzaming is de vruchtbare bodem

der zelfmoordneiging. Overtuigend is uit D u r k h e i m 's

onderzoek gebleken, hoe de zelfmoordneiging in omge-

keerde reden afhankelijk is van de stevigheid der

banden, die een groep samenhouden. Mede met het

oog op dit sociologisch feit zou het parochie-stelsel
aanbeveling verdienen voor onze groote stadsgemeenten

;

waarbij echter in 't oog moet worden gevat, dat het

slechts aan zijn bestemming zal kunnen beantwoorden,

indien eenheid van geloof geloofsgemeenschap mogelijk

maakt. Kleinere kringen hebben het voordeel, dat de

leden elkander persoonlijk beter kennen en daardoor

ook elkanders strijd en zorg beter verstaan en dragen.

De waarheid, dat als één lid lijdt, alle leden lijden.

1) Heid. Catech., Zondag 21, vr. 55.

19
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zal daardoor in de werkelijkheid van het vaak bange

leven, niet het minst in dat van hen, die dreigen

onder te gaan in den strijd, beter tot haar recht

komen. Dankbaar moet erkend worden, dat, waar in de

kerk de gemeenschap der heiligen al te weinig openbaar

wordt, het niet-kerkelijk vereenigingsleven op gezegende

wijze in velerlei nijpende nooden tracht te voorzien, tal

van geslagen wonden geneest en vele volkszonden bestrijdt.

Voor de Kerk zelve strekt dit echter niet om zich daarop

te verheffen. Het ware echter te wenschen, dat zij er

door gebracht werd tot bewustheid van hare roeping en

zich niet langer liet onttrekken, wat tot haar levens-

spheer behoort.

Wel komt de zelfmoord juist niet het meest voor onder-

de armere standen, maar toch kan bittere nood en voort-

durend gebrek den levensmoed, zooals wij zagen, ver-

dooven. In het diaconaat heeft de Kerk hét door God

geschonken middel, om de nooddruft der ellendigen te

lenigen en jegens armen en verdrukten barmhartigheid

te oefenen. Dit orgaan tot hooger ontwikkeling te

brengen, is een onafwijsbare eisch "des tijds. Door dit

te doen zal de Kerk hare roeping trouw kunnen ver-

vullen met betrekking tot de speciale nooden van

onzen tijd. Gebrek aan geloof, traagheid en doodigheid

mogen niet blijven verhinderen, dat de diaconie zich

aanpasse aan het sociale leven en de sociale nooden

van het moderne leven 1
).

Nog op één factor moet gewezen worden. Omdat
gebleken is, dat zelfmoord zoo vaak gevolg is van

IJ Vgl. Dr. H. Visscher, „Gij diakenen", Utrecht, 1908.
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krankzinnigheid, is het roeping van Staat en Kerk

beide, er zorg voor te dragen, dat zij, die ernstige

psychische stoornissen vertoonen, tijdig worden geplaatst

in gestichten, waar zij naar eisch worden verpleegd

en zorgvuldig worden bewaakt.

Ook de school, die zulk een belangrijke plaats

inneemt in de maatschappij en het opvoedingsinstituut

bij uitnemendheid is, moet en kan medehelpen om den

zelfmoord te bestrijden. Gelijk bleek bij ons statistisch

onderzoek, is het een der droevigste teekenen van onzen

tijd, dat in den aanvalligen kinderleeftijd, waarin de

levensdrang zich zoo frisch en onbevangen pleegt te open-

baren, gevallen van zelfmoord hoe langer hoe minder tot

de uitzonderingen gaan behooren. Op het platteland, doch

vooral in de groote steden is in de laatste decenniën liet

aantal kinderzelfmoorden op angstwekkende wijze

gestegen. Hierin ligt wel een bewijs, dat de levensenergie

en de levensvreugde van het kind ernstig worden

aangerand. Het probleem van den zelfmoord vraagt dan

ook meer dan ooit de volle aandacht van allen, die

geroepen zijn de. jeugd op te voeden en te onderwijzen.

Overtuigend is door Dr. Baer aangetoond, dat bij een

groot deel der gevallen van zelfmoord bij kinderen

sprake is van acute of chronische psychische afwijkingen.

Vele kinderen, die zich 't leven benemen zijn of geheel

krankzinnig, öf zijn er toe gepraedisponeerd

Met 't oog op deze toenemende geestesverstoringen

in den kinderleeftijd, waarvan zelfmoord weer vaak

het gevolg kan zijn, is het de taak van allen, die met

1) Dr. A. Baer, Der Selbstmord im kindlichen Lebensalter,

Leipzig, 1901, S. 70.
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de opvoeding belast zijn er ernstig voor te waken,

dat de psyche van 't kind niet overspannen wordt.

De inrichting van het onderwijs mag er niet toe

leiden, gelijk maar al te vaak geschiedt, dat de

kinderen tot kleine neurasthenie! worden gemaakt 1
).

De eischen, die het maatschappelijk leven in onzen tijd

stelt, worden hoe langer hoe hooger. Hiermede hangt

ten nauwste samen, dat ook de eischen der opvoeding-

steeds zwaarder gaan wegen. Zooals wij zagen, is het

gevolg hiervan, dat door te groote uitbreiding der

leerstof, door overlading met huiswerk, door examen-

vrees en angst voor lage rapporten, door gekwetste

ijdelheid en overspannen eerzucht het kindergeluk

ernstig wordt bedreigd. Het ware dan ook te wenschen,

dat de school zich niet al te veel liet intluenceeren

door de veelszins overdreven eischen, die het moderne

cultuurleven aan de leden der maatschappij stelt;

immers de zwakkere, minder begaafde kinderen kunnen

toch later niet mee, terwijl zij, die aanleg hebben van

zelf den voorrang verkrijgen. De onderwijzers zijn

geroepen alles, wat zij kunnen, te doen om de

gejaagdheid en de overspanning van ons zenuwachtig

maatschappelijk leven te houden buiten de school.

Bij het onderwijs moet kalmte en rust heerschen,

terwijl de levensvreugde in 't kinderhart op teedere

wijze moet worden gekweekt. Men vergete nimmer, dat

op de lagere school alleen die kennis moet worden

aangebracht, die voor de practijk des levensonmisbaar

is. ((Wii' lemen viel zu viel für die Schule und nicht

1) Dr, J C. de Moor, School en maatschappij, verschenen in

hrïxleudom en Maatschappij, Serie 4, no. 2, blz. 31.
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genug für das Leben» heeft Masaryk 1
) voor onzen

tijd karakteristiek opgemerkt. Overlading van den geest

berokkent ernstige schade, doch dat niet alleen ; te

uitgebreid en daardoor oppervlakkig onderwijs geeft

voor 't latere leven weinig of geen vrucht. «Het kind

mag geen voorraadschuur worden van wetenswaardig-

heden, door anderen ingeoogst en opgelegd. Het moet

zeil leeren oordeelen en leeren zien. Wordt het hierin

vroegtijdig geoefend, dan kan liet dit werk in later

dagen en onder alle omstandigheden voortzetten2
). Op

beperkt, doch goed onderwijs kan steeds worden

voortgebouwd 3
). In de school gelde het dus bovenal:

((Non multa, sed multum.»

De ouders zijn geroepen, om voor hun kind, indien

het de geschiktheid voor verdere studie mist, een

andere toekomst te zoeken. Hoe moeielijk dit ook in

vele gevallen zijn moge, toch moeten zij zich er met

ernst van overtuigen, welke treurige gevolgen het kan

hebben, indien kinderen den weg van studie worden

opgedrongen 4
). Het is dan ook eisch, dat bij de toe-

latingsexamens voor de scholen van hooger onderwijs

streng worde toegezien, niet alleen op de hoeveelheid

1) Masaryk, a. a. O. S. 66.

2) Opzoomer, Loase Bladen, II, blz. 319.

B) Woltjer, Wat is liet doel van Chr. Ndt. Schoolonderwijs?

blz. 28.

4) Gr. Jelgersnia, Leerboek der functioneele neurosen, Amster-

dam, 1897, blz. 42 : „Door bet aanzien, waarin de beoefening der

verschillende wetenschappen zich mag verheugen, drongen velen

hunne kinderen den weg van studie op, 't geen vaak de treurigste

gevolgen heeft".
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aangebrachte kennis, doch allereerst op den aanleg

voor studie.

Grooter dan 't aantal kinderzelfmoorden, waarop

geestesverstoringen, een minderwaardige constitutie,

herediteit en ziekelijke aandoeningen rechtstreeks van

invloed zijn, is dat van die gevallen, waarin het sociale

milieu, waarin de kinderen opgroeien, en de fouten,

die de opvoeding aankleven, de oorzaken zijn 1
). Door

het bekend worden met tal van zaken, die het nog

niet kan dragen, verliest het moderne kind te spoedig

zijn jeugd. Het lijdt aan een vroegrijpheid, die de

noodlottigste gevolgen met zich kan sleepen. Zoowel de

stijgende criminaliteit als de snelle toename der zelf-

moorden onder de jeugd vindt, volgens Ba er, in deze

gevaarlijke vroegrijpheid verklaring. Wijzende op dit

laatste verschijnsel schrijft hij: 2
) «Sie ruft laute und

schwere Anklage aus gegen die Gestaltung des moder-

nen GesellsehaftslebeBS». In denzelfden geest oordeelde

reeds Mas a ry k :
3
) Dass aber unsere Jugend die Lebens-

fahigkeit eingebüsst hat, ist das traurigste Zeichen

unserer Haltlosigkeit und eine schwerwiegende Anklage

der bestehenden Lehr- und Erziehungsmethoden.

Met het oog op deze vroegrijpheid is het de taak

der ouders, bij de opvoeding wel toe te zien op de

lectuur, waarmede het kind zijn geest voedt. Voor

bioscoop- en theaterbezoek moet ernstig gewaakt.

De school heeft als roeping het kind harmonisch te

vormen. Eenzijdige ontwikkeling, waarbij het denk-

1) A. Baer, Der Sdbaimord im kindlichen Lebensalter, S, 70,

Leipzig, 1901.

2) a. a. O. S. 3.

3) Masaryk, a. a. O. S. 176.
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vermogen zoo sterk mogelijk ten koste der andere

vermogens van den geest wordt aangekweekt, berokkent

ernstige schade en moet daarom met alle kracht ver-

meden worden. Het intellectualisme vierde reeds op

de school te veel zijn bedenkelijke triumphen. Het

recht der volle kinderpersoonlijkheid eischt naast de

ontwikkeling van het verstand, evenzeer de leiding-

en de versterking van de wilskracht, terwijl ook het

gemoedsleven van het kind zijn eischen heeft, die

niet straffeloos verwaarloosd kunnen worden. Om
mannen en vrouwen van karakter is het onzen tijd

te doen. Hen te helpen vormen is de hooge taak. die

op de school rust. Zij heeft tot roeping idealen aan

te kweeken van arbeidszin en eenvoud des levens.

Zij heeft öp den voorgrond te stellen, vooral bij de

geschiedenis-behandeling, de schade, die de weelde-

zucht en het najagen van zinnelijke genietingen aan-

richten.

De diepste oorzaak van de toenemende levens-

verslapping onder de jeugd ligt, zooals wij zagen,

hierin, dat met de diepste religieuse behoeften van

het kinderhart weinig of vaak in 't geheel geen rekening

wordt gehouden. Het is dan ook tot groote schade,

dat het onderwijs van de kinderen te veel uitsluitend

op de verstandelijke vorming en te weinig op de gods-

dienstige en zedelijke ontwikkeling is gericht. Een

valsche neutraliteit kan ook, uit opvoedkundig oogpunt,

nooit gunstig werken. De onnatuurlijke conditie, waarin

het kind door de terugdringing der eeuwige dingen

buiten zijn gezichtskring, verkeert, stelt aan de

ernstigste gevaren bloot. Worden de zaden der onte-

vredenheid op onverantwoordelijke wijze in het jeugdig
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gemoed gestrooid, terwijl men het de kracht en de

troost des geloofs stelselmatig onthoudt, dan moet

noodzakelijkerwijs de levensvreugd gaan kwijnen en de

levensenergie verdooven Masaryk wijst er op, hoe

op die wijze aan de ziel van het kind een schade

wordt toegebracht, die het vaak in liet latere leven

niet meer te boven komt. «In dem zartesten Alter»

— zoo schrijft hij — «werden die empfanglichen Herzen

vergiftet von dem Pesthauche der modernen Negation,

mul nur wenige arbeiten sich dann zu einer harmonische

Bildung empor» {
).

Wij eindigen deze beschouwing over de taak der

school niet, zonder te wijzen op een uitspraak van

von O éttingen. Voor meer dan 25 jaar schreef

deze onderzoeker in zijn «Moralstatistik» : Man braucht

in Frankreich nur consequent fort zu machen im

Sinne des Paul Bertschen Regimes « d asz die

Religion allüberall der Sittlichkeit storend in den weg

trete», und man wird in wenigen Jahren erleben, wie die

von der Religion emanzipierte Volksschule eine selbst-

mörderische Generation groszzuziehen geeignet ist» 2
).

Deze uitspraak is zeker niet van eenzijdigheid vrij te

pleiten, daar de inrichting van 't onderwijs volstrekt

niet de eenige factor is, die op de zelfmoordneiging

der jeugd van invloed is. Toch hebben op droevige

wijze de statistische feiten doen zien, dat deze sombere

profetie maar al te zeer in vervulling is gegaan. De

voorzegging van von üettingen getuigde onge-

1) Masaryk, a. a. O. S. 176.

2) A. von Oettingen, Die Moraldatütik in ihrer Bedeutung

für eine (Jkristliche Xoaulloh re, .')• Anti. S. 768.
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twijfeld van dieper nadenken en juister blik dan de

woorden van hen, die meenden, dat, als slechts de

geest des mensehen beschaafd zou worden, hij van zelf

het goede zoude doen ; — en dat van alle middelen

de beschaving het beste middel zou zijn om misdaden

te voorkomen 1
). Alleen dan zal blijken, dat ook de

laatste uitspraak een diepe waarheid bevat, als de

beschaving, waarmede men de misdaad wil overwinnen,

weer gedragen zal worden door, en uiting zal zijn van

de vreeze Gods, die èn bij het onderwijs in de school

èn bij de opvoeding in het gezin het beginsel dei-

ware wijsheid zijn moet. Door de zedelijke opvoeding

te bevorderen, doch dan zoo, dat daarbij liet karakter

van het zedelijk leven niet wordt miskend door zede-

lijkheid en religie te scheiden, maar door aan het

zedelijk leven de onmisbare draagkracht der religie

te verleenen, zal op gezegende wijze de school het hare

kunnen bijdragen tot bestrijding van de zelfmoordneiging

van onzen tijd.

Ten slotte wijzen wij op hetgeen door ieder persoonlij k

gedaan kan worden ter bestrijding van liet zelfmoord -

kwaad. De sociale taak, die op de verschillende kringen

van het gemeenschapsleven rust, sluit de persoonlijke

roeping niet uit doch juist in zich, veronderstelt haai 1

en wordt door haar' gedragen. Zonder de laatste zou

de eerste natuurlijk niet mogelijk zijn. Met 't oog op

de toenemende weeldezucht, die in onze cultuur zulke

verderfelijke gevolgen met zich sleept is ieder geroepen,

een voorbeeld te geven in eenvoud des levens. Dit

wil natuurlijk niet zeggen, dat bepaald aesthetische

T
) O p zoo me r, Losse Bladm, II, blz. 422, 431.
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behoeften niet bevredigd zouden mogen worden. In-

tegendeel naar gezond Christelijke beschouwing wordt

de volle ontwikkeling der geheele persoonlijkheid des

menschen, ook die van zijn kunstgevoel geeischt. Waar
echter de schreeuwende wan verhouding, die gaapt tus-

schen de uitgaven voor het noodige levensonderhoud

en die, welke gevolg zijn van behaagzucht en genot-

zucht, ijdelheid en pronkzucht, in onzen tijd voor alle

standen zulke noodlottige gevolgen heeft 1

), daar is het

de taak van ieder, inzonderheid van hen, die een

((hervorragende Stelle» innemen anderen voor te gaan

in matigheid en eenvoud.

Persoonlijk is ieder geroepen den strijd aan te binden

tegen al die factoren, waardoor de levenszenuw van

ons cultuurleven wordt aangetast. Ieder moet in zijn

kring de hem aan gewezen t a a k verstaan en vervullen

tegenover drankzucht en onzedelijke lectuur, loterij

en spel, speculatie en woeker, theater en bioscoop.

Vooral nu door de rol, die het geld in het tegenwoordig

wereldverkeer speelt, het egoïsme op ongekende wijze

triumph viert, is het de dure roeping van ieder Christen

ei* zich meer dan ooit van bewust te worden, dat het

gebod der naastenliefde eischt. in zijn omgeving

de zwakken te sterken, en aan in strijd en wanhoop

verkeerenden de helpende hand te bieden.

Bovenal houde men in woord en werk de betee-

kenis van het leven hoog. De beste leering ligt

in het voorbeeld, liet exempel van een vroom, blij, echt

Christelijk leven is het geheim, dat ons zei ven en anderen

1) Fr. Paulsen, System der Mhik, II, S. 04 f, S. 37 ff.
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kan terughouden van zooveel, dat zou kunnen voeren

tot verachting des levens en daarmede verleiden tot eene

daad, die den rnenseb als beelddrager Gods vernedert

tot beneden het peil van het redeloos dier. Daarin

misbruikt hij zijn hoogen zedelijken aanleg, hem gegeven,

opdat God eere van hem ontvange, tot een verwerpen

der edele gave, in het leven ons geschonken.
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STELLINGEN.

i.

Een internationale registratie der zelfmoorden naar een

uniform plan, ten einde tot grondiger kennis van dit zoo

droevig sociaal verschijnsel te komen, is noodzakelijk.

II.

De hooge frequentie van den zelfmoord in onzen tijd

is te verklaren uit het karakter van ons moderne

cultuurleven.

III.

Jes. 1 : 28 leg. natf* pro i3?i

DWS Dns 33^11 pro22:6

30:10 ninsin pro mro:

#j? pro »"K30:33
7)

IV.

In het wezen der zaak gaapt met betrekking tot het

Godsbegrip eene niet te overbruggen klove tusschen

Israël en de oud-oostersche wereld.



Y.

Men miskent het karakter der profeten, indien men

hen met H. Winckler en A. Jeremias voor politieke

agenten houdt.

VI.

De verklaring van Matth. 13 : 31 en 32 voorgedragen

door Morgan (The parables of the Kingdom, London,

1910, p. 81—93) als zou het mosterdzaad het koninkrijk

Gods aanduiden, dat, vergroeiend tot uitwendige grootheid

en macht, het zondige in zich opneemt en schuilplaats

biedt voor Satan, moet, hoe vernuftig ook, als onaan-

nemelijk worden verworpen.

VIL

Op psychologische gronden moet het onmogelijk geacht

worden, dat 2 Tim. 4:6— 8 zou geschreven zijn niet door

Paulus zelf, maar door iemand, die voor Paulus wil

doorgaan.

VIII.

De door W. M. Ramsay ontdekte inscriptie (The

Expositor, Nov., Dec. 1912) verheft het vermoeden, dat

Quirinius tweemaal landvoogd van Syrië is geweest,

waardoor het bezwaar, als zou Lucas in II : 2 eene

vergissing hebben begaan, zou vervallen, bijna tot

zekerheid.



IX.

Lodenstein's bezwaar om het avondmaal te bedienen

werd veroorzaakt door Labadistische invloeden.

X.

De daad van Hendrik IV, toen hij zich vernederde te

Canossa, is zijn macht ten goede gekomen.

XI.

Het zoogenaamde pogen van prof. dr. L. Knappert

om in zijne „Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde

Kerk", Amsterdam 1911, 1912,
?)
bij onvermijdelijke

voorkeur, ieder recht te laten wedervaren", heeft ten

eenenmale gefaald, inzonderheid door de wijze, waarop

hij het Calvinisme en de Dordtsche synode bespreekt,

en niet het minst met betrekking tot zijne beschrijving

van den jongsten tijd, waarin zeer eenzijdig en partijdig

over tijdgenooten en kerkelijke verhoudingen gesproken

wordt.

XII.

Noch de historische gegevens over de verhouding

tusschen religie en zedelijk leven noch de empirische

feiten in het zedelijk leven zelf pleiten voor een onaf-

hankelijke moraal.



XIII.

Het sociaal-democratisch gemeenschapsideaal doet geen

recht wedervaren aan den in de menschelijke natuur zich

openbarenden drang tot verscheidenheid.

XIV.

Te onrechte oordeelt dr. H. Bavinck (Geref. Dogm.,

Kampen, 1910, III, blz. 175), dat er vóór den val in

den mensch, strikt genomen, geen geweten was.

XV.

Het vrij reproduceeren van 't geen eerst in het concept

is neergelegd is de beste preekmethode.

XVI.

Om het Christendom bij animistische volken ingang te

doen vinden is het noodig, dat bij de prediking van het

Woord Gods cultuurinvloeden worden aangebracht om de

ontvankelijkheid voor het evangelie mogelijk te maken.






